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  مقدمة
  

حنمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ  من شرور أنفسنا ومـن  ،إن احلمد        
سيئات أعمالنا، إنه من يهـدِ هللا فـال مضـل لـه، ومـن يضـلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أال إلـه هللا 

   عبده ورسوله.. اوحده ال شريك له وأشهد أن حممدً 
  أما بعد.. 

 :يقول ربنا سبحانه وتعاىل ىف كتابه الكرمي ..!لعموأصعب الما أسهل الكالم ف       
ُ ألَ قَاَلتِ ا" اب َ ر نَّا :عْ َ ْ  ..آم نُوا: قُل مِ ْ ْ تـُؤ وا!.. َمل ْ قُوُل ن َلكِ َ ا :و نَ ْ م َل ْ لِ ا ..َأس خُ دْ َ ا ي َلمَّ َ ِ إلِ و ميَانُ يف

 ْ م ُك وِب ُل ُ  القليل هو من لكن ..ا الكثرييقوهل ،اإلميان سهلة ةكلمإن   ."..قُـ ِ ي  ق هذا القولصدّ
ق جذور اإلميان يف قلبه عن طريق العمل ..لفعل ِ ّ    واجلهد والتضحيات.. القليل هو من يعم

  
زمــة اإلســاءة للرســول 2005عنـدما مــر املســلمون يف األشــهر األخــرية مـن عــام           م 

 س اجلميـــع عمـــق حـــب املســـلمني لنبـــيهمعلــى صـــفحات بعـــض اجلرائـــد الدمناركيـــة وغريهـــا.. ملــ
ــا الــيت ،ةعارمــالغضــبة .. ذلــك احلــب الــذي ترمجتــه تلــك ال  ..مشلــت مشــارق االرض ومغار

ُ  حيث ِ ن    ...لوائح املقاطعة هنا وهناك توظهر  ،مت املؤمترات والندوات واملظاهراتّظ
صـرة العاطفيـة ن النُ ومع كـل التقـدير هلـذه العاطفـة وتلـك الغضـبة.. إال أن هـذا النـوع مـ        

قه العمـل؛ ألن ميـدان العمـل أصـعب عمقه يف القلب إال إذا  يظهرأمر سهل ال ميكن أن  صدَّ
ا ً ؛  عنـد حـدود التصـريح حببـه وإعـالن الغضـب لـه  .. فال تقف حدود نصرة الرسـولدائم

لفعل: " ِه.. بل نصره  ّ َ  الَّ إألن هللا يف األصل قد تكفَّل بنصر نبي ُ فـ وه ُ ر نْصُ ُ تـَ َّ ُ ا ه َ ر َ دْ نَص   ". قَ
سـن اتبـاع سـنَّته وإمنا تتجلى نصـرة املسـلمني الصـادقني لرسـوهلم          ُ والسـري علـى  ،يف ح
ديه القومي. ،منهجه   واالهتداء 

ــا بـــني أظهـــر  ال بــد أن يســـأل األتبـــاع الصــادقون أنفســـهم: مـــاذا لــو كـــان النـــيب          حي
   املسلمني املختلفة وجراحهم النازفة هنا وهناك؟؟قضا تعامله معاآلن؟! كيف يكون 
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مـألى بكـل مــا  ســريته؛ فعسـرية املنــال علـى مـن فقــه سـرية احلبيـب  ةاإلجابـوليسـت         
م ُصلح املسلمني يف حيا م من مواقف.. ،ي   وما ميكن أن مير 

ـةً  ،"أن نقـف أمـام أعمـق جـراح األمـة "جـرح فلسـطني القادمـة ونريد يف السـطور         وخاصَّ
للحكومــة الفلســطينية (بعــد فــوز  ومــا صــاحب تشــكيل "محــاس" ،بعــد تطوراتــه الكبــرية األخــرية

ت شهد اجلميع بنزاهتها) من انكشـاف فاضـح ألوراق التـآمر  واليت 2006 ساحق يف انتخا
واحلصـار اخلـانق  ،عرب قرارات جتميد األمـوالوعلى فلسطني خاصة..  ،الدويل على األمة عامة

ســـم: للشـــع ـــا  ـــار مـــنهج اإلســـالم واملقاومـــة (املعـــروف دولي ً لـــه علـــى اختي ب الفلســـطيين عقـــا
  ).!اإلرهاب!
وال نريد يف هذه السطور أن نكتفي بتكرار كـالم يعرفـه ويسـمعه اجلميـع كـل يـوم.. وال         

وال إحلـــاح  ،نقتصـــر علـــى اســـتعراض معلومـــات وحشـــد أفكـــار نظريـــة؛ فـــال واقعيـــة اإلســـالم أن
م علــى الظــ َ ج َ ــرت ُ ي قــدر مــن الــرتف الفكــري الــذي ال ي رف الفلســطيين العصــيب.. يســمحان 

  أرض الواقع.
زَّ اإلسالم واملسلمني.          عِ ُ لَّ أن ي َ   ونسأل هللا عزَّ وج
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ا بني أظهرماذا    !؟ لو كان حي
  

ســــلمني لنبــــيهم قــــد أظهــــرت عمــــق حــــب امل إذا كانـــت أزمــــة الرســــوم املســــيئة لرســــولنا       
وال  ،العظيم.. فال بد أن تظل األمة حريصة على إبقـاء جـذوة احلـب تلـك مشـتعلة يف القلـوب

ــا األمـة  ــج النـيب  –مـن بعــد  –بـد أن تستضـيء  وهديــه  يف رسـم طريقهــا يف احليـاة علـى 
  يف كل موقف وحال.

ــا ال: مــاذا واخلطــوة األوىل دائمــا يف هــذا الطريــق أن نســأل أنفســنا هــذا الســؤ        لــو كــان حي
مـــن أحـــداث  ومـــا مـــرَّ بـــه  ،؟ ونقـــارن بـــني مـــا منـــرُّ بـــه مـــن أحـــداث ومواقـــف بـــني أظهـــر
نتبـني منهجــه ن أنسـتطيع بــه  ات واألحكــام مـاعيشـر تقـد تـرك لنــا مـن ال  ذلـك أنــه ومواقـف؛

  . بشخصه ن غاب عن حياتناأحىت بعد  فيما يستجد من أمور
نعقـد مقارنــة بـني تعامــل األمـة اإلســالمية (املتَّبعـة للرســول واحملبــة مـن أجــل ذلـك نريــد أن       

ة  مع قضا له) مع امللف الفلسطيين بتداعياته.. وبني تعامل الرسول   واجهتهـا األمـةمشـا
ً أخنسو . .يف حياته  وكانـت آخـر  ،(غزوة تبـوك) الـيت وقعـت يف العـام التاسـع اهلجـري ذ مثال

  .غزوة خرج فيها 
ــ       ــا.. يــدرك ال دارس لغــزوة تبــوك ومــا ســبقها مــن اســتعداد وحتفيــز عــالٍ لألمــة بكــل طاقا

ــت كرامــة األمــة  سَّ ُ دون عنــاء خطــورة املوقــف الــذي كــان يواجهــه املســلمون حينــذاك.. حينمــا م
ـــل أقـــوى دول األرض (الـــروم) َ ب ِ  ،والـــيت كانـــت تقتســـم النفـــوذ يف العـــامل مـــع دولـــة الفـــرس ،مـــن ق

علـى مسـتوى غـزوات وسـرا ثالثني ألـف مقاتـل (يف جـيش هـو األضـخم  فجهَّز رسول هللا 
ا حلالـــة العســـرة  ،)العهـــد النبـــوي ً نفســـهم؛ نظـــر مـــواهلم قبـــل اخلـــروج  ـــز املـــؤمنني للجهـــاد  وحفَّ

األمة آنذاك.. وظهرت منـاذج البـذل الرفيعـة يف أمـة اإلسـالم بصـور ا الشديدة اليت كانت متر 
  غري مسبوقة...  

ا للخروج إىل تبوك ش جيَّ لقد        ىف (ن الدولة الرومانيـة العظمـى أل ؛األمة بكامل طاقا
ـــــ ،مـــــن املســـــلمنيفقـــــط رجلـــــني  تقتلـــــ )ذلـــــك الوقـــــت ا علـــــى أطـــــراف الدولـــــة ومجعـــــت جيوشً

ا اإلسالمية    ..مل تدخل الدولة اإلسالمية بعد.. أي أ
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مـا متـرُّ بـه  متـزامن مـع وقـتيف  وحدثت مشكلة تبـوك ،ا بني أظهرحي  لو كان  ترى..     
ـ ..ن يتوجه ملكان واحـدأطاقة إال  من حمن.. ومل تكن له  فلسطني اليوم ا أم أتـراه خيتـار تبوكً
إذا جـيَّش الرسـول هـي أنـه .. ؟؟ ألننا نريد أن خنُلص من ذلـك إىل نتيجـة مهمـةخيتار فلسطني

  ـا وخطـورة..  وكانت مشكلة فلسطني أكثـر ،كل تلك اإلمكانيات حلل مشكلة تبوك ً إحلاح
ها ونصرة شعبها ِ   وبطاقةٍ مضاعفة..  ،سيكون أوجب فإن التحرُّك حلّل

 التاليـةقارنـة املنعقـد وللموازنة بني إحلاح مشكلة تبوك وإحلاح مشكلة فلسطني ال بـد أن       
  :شكلتنيامل بني

 كـا يف طريقهمــا إىل  ،غـزوة تبـوك كانـت ملقتـل رسـولني مـن املسـلمني يف أرض الشـام . 1
 ةأكثـــر مـــن أربعـــ أهلهـــا ستشـــهد مـــناقيصـــر، (رجلـــني فقـــط!).. أمـــا فلســـطني فقـــد 

منذ بدء انتفاضة األقصى عـام  وذلك )سنة 16( حتت أطفالٌ  هم% من20 !الفآ
 !!..فقط 2000

ــــرة  ،يف تبــــوك.. كــــان اجلــــيش الرومــــاين يتجهــــز حلــــرب رســــول هللا  . 2 ومل يــــدخل اجلزي
ــــا إســــالمية  الشــــام وال تبــــوك تكــــن ومل ،العربيــــة بعــــد.. بــــل كــــان يف أرض الشــــام أرضً

ا..  اإلسالمية آنذاك.. أما فلسطني أي أن فيعيث فيها اجليش اليهـودي القـذر فسـادً
لفعــل هــل  ..ال حيتــل فقــط وهــو ،يف أرض إســالمية اجلــيش اليهــودي  بــل يســتبدل 

 فلسطني أهله وأبناءه من بين إسرائيل!..
َج مســلم مــن داره يف . 3 ــر َ أمــا يف ،تبـوك.. مل خيُ  ماليــني الفلســطينيني فلسـطني فقــد ُأخــرِج

رهـــم ـــا مـــن د ً مــــرمنــــذ أكثـــر مـــن مخســــني عام فيقــــول:  )وعلينـــا الطاعـــة( !! وربنـــا 
" ْ م وكُ ُ ج َ ر ْثُ َأخْ ي َ ْ ح ن ْ مِ م ُ وه ُ رِج َأخْ َ  ".و

ا، ومل حيــدث بعــدُ قتــال.. أمــا فلســطني فتعــاين مــن حــرب ضــارية  . 4 ديــدً تبــوك كانــت 
. مــر لفعــل.. وربنــا  َ فيقــول: " ،. وعلينـــا الطاعــةقائمــة  ين ِ ـــذ ِ الَّ َّ يلِ ا ــِب َ ِ س وا يف ُل ِ ــات قَ َ و

 ْ م ونَُك ُل ِ ات قَ ُ  ".يـ
ر مثــود!! أمــا  تبــوك . 5 ر الظــاملني.. د ــا د ــا مقدســات إســالمية.. بــل كــان  مل تكــن 

لـث احلـرمني.. و         أوىل القبلتـني.. ومسـرى رسـول هللافلسـطني ففيهـا األقصـى.. 
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ـــا بـــني أظهـــر  لـــو كـــان ال شـــك أنـــه بـــني املـــوقفني..  - يف اعتقـــادي -شـــتان  ً حي
الختـــار فلســـطني علـــى تبـــوك. إن كـــان البـــد مـــن االختيـــار؛ فقضـــية فلســـطني أشـــد 

  خطورة.. وكلتا القضيتني خطرية.. 
  حنوها..نا اتقضية فلسطني وواجب تنظر األمة كلها إىلن أعلى هذا القدر جيب و       

  
ــل يف ال       ِ ســنتوقف يف واجبــات الــيت جتــب علــى كــل مســلم جتــاه فلســطني.. وقبــل أن نفصّ

ـةً يف أعقـاب  ،فـاهيم الـيت تضـبط رؤيتنـا لقضـية فلسـطنيأمام بعـض املالصفحات القادمة  خاصَّ
سـن الفهـم يقـود إىل  ُ التداعيات اليت تلت تشكيل (محاس) للحكومة الفلسطينية.. ذلـك أن ح

ســن العمــل ُ قعــد صــاحبه عــن العمــل وعلــى اجلانــب اآلخــر.. فســوء الفهــم ،ح ُ يف منتصــف  قــد ي
ا عن التحرُّكات غري املنضبطة بفهم صحيح مـن  ،الطريق ً بل يف أوله!! إىل جانب ما ينتج دائم

  فساد وإفساد.
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  !واجب حتمي نصرة فلسطني

  
مـن مسـتوى  هناك عدَّة أسباب ترفع درجة دعم إخواننا يف فلسطني بكل الوسائل املتاحة     

الذي ال ميكن أن ينفَكَّ عنـه املسـلم  الوجوب احلتميإىل مستوى  تفضُّل أو النافلة االختياريةال
  إذا أراد صالح آخرته ودنياه..

  
  أوالً: فريضة شرعية..

ُ .. مــن أجــل حتريرهــا يتعــني علــى أهــل األرض املســلمة احملتلــة اجلهــادُ   فــرض علــيهمأي ي
 كالصالة املفروضة وكصيام رمضان..   اجلهاد

لتــايل .. أمثمــن مل جياهــد مــن أهلهــا لتحريرهــا بكاملهــا أن وال خــالف بــني العلمــاء يف        و
لتلـك  فـإن مل يكـف أهـل فلسـطني، بكاملهـا هـاأهـل فلسـطني أن جياهـدوا حـىت حيررو على إن ف

َّ   -كمــا هــو واقــع أمامنــا اليــوم   –املهمــة  ــاورةتعـــني أو مـــا   اجلهــاد علــى األقطــار اإلســالمية ا
شـمل ذلـك كـل مسـلمي ي حـىت ،وهكـذا ..."مصر واألردن وسـور ولبنـان :دول اجلوارتسمى 

م يف فلســطني األرض.. وهــم يــرون مــا  ،فــرض علــى املســلمني يف كــل األرض أن ينصــروا إخــوا
ا وعلى مدار أكثر من مخسني سنة!!    يصيبهم يومي

َ عــن داود  وأبــ روى       َأيب َ ِ و َّ ِ ا ــد ْ ب َ عَ ــن ْ َ ب ــابِر َ لْ  ج ــارِيَّ َط َ َنْص ْ لٍ األ ْ ــه َ َ س ــن ْ ــةَ ب َ رضــي هللا عنهمــا ح
ِ أن  َّ ولُ ا ُ س َ ُ " قال: ر قَص ـتـَ ْ نـ ُ يـ َ ُ و ـه تُ َ م ْ ر ُ يـهِ ح ِ ـكُ ف َ ه تـَ ْ نـ ٍع تـُ ضِ ْ و َ ِ م ا يف ً م ِ ل ْ س ُ أً م َ ر ْ لُ ام ِرئٍ خيَُْذ ْ ْ ام ا مِن َ م

 ُ تَه َ ر ْ يهِ نُص ِ ِبُّ ف ٍن حيُ طِ ْ و َ ِ م ُ يف َّ ُ ا ه َل َذ هِ إِالَّ خَ ضِ ْ ر ْ عِ ن يهِ مِ ِ ـٍع  ،ف ضِ ْ و َ ِ م ا يف ً م ِ ـل ْ س ُ ُ م ـر ُ نْص َ ِرئٍ يـ ْ ْ ام ن ا مِ َ م َ و
 ُ تَه َ ر ْ ِبُّ نُص ٍن حيُ طِ ْ و َ ِ م ُ يف َّ ُ ا ه َ ر َ هِ إِالَّ نَص ِ ت َ م ْ ر ُ ْ ح ن يهِ مِ ِ كُ ف َ ه تـَ ْ نـ ُ يـ َ هِ و ضِ ْ ر ْ عِ ن يهِ مِ ِ ُ ف قَص تـَ ْ نـ ُ   ."يـ

ي (بــل إننــا مــأمورون فــوق ذلــك بنصــرة أ  نيأمــر بنصــرة املســلمني املظلــوم فالرســول       
   .)غري املسلمنيمظلوم ولو كان من 

ففـــي مخـــس ســـنوات فقـــط (مـــن عـــام  ؛فلســـطنيوال ظلـــم أوضـــح ممـــا أصـــاب إخواننـــا يف       
ـــدُ  م)2005إىل م 2000 ِ ّ .. إىل أكثـــر مـــن أربعـــني ألـــف جـــريحو  !!ألـــف منـــزل 40 قرابـــةر م

ها منذ قليل.    جانب أعداد الشهداء اليت ذكر
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ا: واجب النخوة! ً   !ني

ـا (وهـذا غـري مقبـول!).. أفـال تتحــرك  ا مل جيـد املسـلمونإذ      ً ـا كافي ً يف الوجـوب الشـرعي دافع
النخوة اإلنسانية يف الصدور أمام حجم الظلم والعدوان الرهيب الواقع على أهـل فلسـطني (أ  

م)   ؟!!كانت صلتنا 
 املظلـومني!! إن النخوة اإلنسـانية قـد حتمـل بعـض الكـافرين علـى التحـرك لنصـرة املسـلمني     

ا.. ويف التـاريخ أكثـر.. وال ً املشـركني مـن بـين بعـض أن  بـد أن نتـذكَّر ونـرى ذلـك يف الواقـع كثـري
وأصـحابه يف شـعب أيب طالـب ثـالث سـنوات ذاقـوا فيهـا   قد حوصروا مـع رسـول هللاهاشم 

! حتركــت ــرد أنــه مــن قبيلــتهم! حملمــد  مــرارة اجلــوع واحلرمــان.. ومــا حتملــوا ذلــك إال نُصــرةً 
م القبلية له  م خنو برسالته.. ومحلتهم تلك النخوة على ذلك الصرب العجيب  مع عدم إميا

فهم من املسلم صاحب العقيدة ال من املشرك! ُ   الذي قد ي
مث إن الذي حترَّك لنقض الصحيفة ورفع ذلك الظلم كان مخسة من مشركي قريش (ليس       

طعـم بــن عـدي" وآخــرون.. مل حتتمــل نفوسـهم احليــة رؤيــة فـيهم مســلم واحـد!!) وكــان مــنهم "امل
  املظلومني دون أن ينصروهم..

  يت زمان على أمة اإلسالم.. نتمـىنَّ فيـه أن ترتفـع أخـالق املسـلمني إىل تُرى.. أ
م  أخـالق الكـافرين.. مـن أمثـال "املطعـم بـن عـدي" ومـن معـه ممـن حترَّكـت خنـو

 للمسلمني؟؟!
 نيشـــركامل كـــان مـــن  وإذا  ً ومتزيـــق  ،لرفـــع احلصـــار عـــن املســـلمني ا مـــن حتـــرَّكقـــدمي

ِق  اليـوم صحيفة املقاطعة الظاملـة.. الـيت تلتـف اليوم الصحيفة الظاملة.. فمن ميزّ
   حول رقاب أبناء فلسطني؟؟!

  
ا: العُرف   ..! لثً

       ُ ْ أيـ ُ كِ ن ِ ن حيَُ أعلى شعب  ي املعاصرالعرف العامل ر ّ    ؟!ر أرضهر
  ُ ِ أج ّ َ ر   من األملان عندما احتلوها؟! م حاولوا وجنحوا ىف حترير بالدهمألالفرنسيون  م
  َ ِم ّ ر ُ  ؟!م حرروا بالدهم من فرنساألاجلزائريون  أج
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  َ ِم ّ ر ُ   ؟!م حرروا بالدهم من إيطالياألالليبيون  أج
   َ ُ رَّ ملاذا ال جتُ ْ لَّ حتـُ ادول العامل الىت  م ـرَّم أبناؤهـا و  تكافح لتحريـرعندما  ت َُك ـدُّون نفسـها (بـل ي َ ع ُ يـ

ـــ أبطـــاالً)؟؟.. بينمـــا ُ رَّ جيَُ إلرهـــاب؟!!اآلنالفلســـطينيون  م ـــم أبطـــاهلم  َ ويتحـــالف علـــى  .. ويوص
  ؟؟!واملسلم وغري املسلم ..ذلك القريب والبعيد

ا ال ينكر      رف أبدً ُ الشـعب  -ء محـاس مـن ورا –وتبنَّـاه  محاس تبنَّته مشروع املقاومة اليت الع
غلبية ساحقة!    ..الفلسطيين 

  
ا:  ً    ..خصوصية فلسطنيرابع
يفـــرتض علـــى املســـلمني حتريـــر أي أرض إســـالمية حيتلهـــا العـــدو.. فـــإن إذا كـــان الشـــرع و      

ــب األشــواق لالستشــهاد  ،ألرض فلســطني خصوصــية إســالمية تُضــاعف اهلمــم لتحريرهــا وتُلهِ
ا..     ..ليست ككل أراضى املسلمني ،أرض فلسطني أرض خاصةعلى ترا

  لث احلرمني ،أوىل القبلتني ..د األقصىاملسجفيها  . ومسرى رسول هللا ،و
 للعاملني وجل فيها رك هللا عز اليت األرض يوه. 
  اهــدون الصــادقون إىل يــوم القيامــة.. فقــد روى أمحــد يف ه مســندويف أكنافهــا يــرابط ا

َ  عـن ــة َ ام َ ِ أُم َ  رضـي هللا عنــه َأيب ـال ِ : قَ َّ ــولُ ا ُ س َ ــالَ ر َ " :قَ ـز ــى الَ تـَ َل ــيتِ عَ ْ أُمَّ ـن ــٌة مِ ِفَ ائ الُ َط
 َ ين ِر ِ اه ِ َظ َقّ َ  ،احلْ ين ِر ِ ْ قَاه م ِ ِه ّ و دُ َ ع َ  ،َل اء َ ْو ْ ألَ ـن ْ مِ م َُ ـا َ ـا َأص َ ْ إِالَّ م م ُ ه فَ ـاَل َ ْ خ ـن َ ْ م م ُ رُّه َضُ (أي:  الَ ي

ِكَ  مشـقة) ل ــَذ ْ كَ ـم ُ ه َ ِ و َّ ُ ا ـر ْ ْ أَم م ُ ه َ ـيـ ِ ْت َ ـىتَّ  َ وا .ح ـاُل ِ  :قَ َّ ـولَ ا ُ س َ ـ ،َ ر ُ َ ه ـن ْ أَي َ ْ و َ  ؟م ـال ــتِ  :قَ ْ ي َ بِبـ
 ِ دِس قْ َ ِ  ،اْلم س دِ قْ َ ْتِ اْلم ي َ ِ بـ اف نَ َأكْ َ   ".و

 ةابــن ماجــ كمــا روى..  رض احملشــر واملنشــرأ يوهــ  ِ ّ ِ ِ النَّــيب ة الَ ْ ــو َ ــةَ م ونَ ُ م ْ ي َ ْ م ــن ْ  عَ ــت : قَاَل
تُ  ْل ِ  :قُـ َّ ولَ ا ُ س َ ِ  ،َ ر س دِ قْ َ ْتِ اْلم ي َ ِ بـ ا يف نَ ِ َ  ..أَفْت َ " :قَال اْلم َ ِر و شَ ْ ح َ ضُ اْلم ْ رِ أَر   ..."نْشَ

يعلــــم  ألنــــهرض ىف هــــذه األ ةكــــل هــــذه الصــــفات العظيمـــ  قــــد وضـــع هللا عــــز وجــــل ولعـــل     
 مث ،طمـع فيهـا قبـل ذلـك الفـرس ..ىل يوم القيامـةإستظل بؤرة صراع  اسبحانه بسابق علمه أ

م فغزاهـا ..الرومان  ...اليهودفـ اإلجنليـزطمـع فيهـا .. مث تعاقبـت القـرون فالصـليبيون ومرت األ
ملسـلمني  ؛وستظل بؤرة صراع إىل يـوم القيامـة أن جعـل فيهـا كـل هـذه فمـن رمحـة رب العـاملني 

   .تل فلسطني إال وحتركت نفوس املسلمني إليهاال حتُ ف ؛املسلمني سالصفات لتهفو إليها نفو 
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ــــدُّ  فلســــطني ولــــذلك فــــإن      َ ــــ تـُع ً ــــ األمــــةحتركــــت  فلــــو ؛األمــــةميــــان إل امقياس ة ىف قضــــية حبميَّ
فلســـطني فهـــذه  ةعـــن نصـــرة قضـــي األمـــةفــت وإذا ختلَّ  ،ميـــانطني فهـــذه داللـــة علـــى قـــوة اإلفلســ

ٌ  يتوال  ..األمةإميان على ضعف عالمة    .ضعف االميانمع  نصر
   

ا: ً   ..األمن القومي خامس
مواجهــــة املشــــروع الصــــهيوىن ىف فلســــطني هــــو مــــن  تقــــف يف وجــــود قــــوة إســــالمية كبــــرية      

ولكـن  ،وحـدهالـدول اجلـوار ال و  ،لـيس لفلسـطني فقـط ..القومي مناأل ضرورات احلفاظ على
   ".مصر"وىف مقدمته  ..للعامل العريب واإلسالمي بكامله

ُ إن مل و  ..قلـب العـدو الصـهيوين إىلرأس احلربـة املوجـه  متثلن محاس اآلوحركة        ـيـ  ذلـك وَّ قَ
 التفـــتقطت املقاومـــة ســـإن و  ..ىف فلســـطني اإلســـالميضـــعف املشـــروع أُ ـــك و إن أُ و  ،الـــرأس
   .بالد العامل العريب واإلسالمي سائر فلسطني منىل ما وراء إاليهود 
ا أن اليهود قد بنوا خمططهم االستعماري علـى أسـاس التوسـع وعـدم االكتفـاء و        مل يعد سر

وإال ملــا بقيــت خريطــة إســرائيل الكــربى مــن النيــل  ،بفلســطني.. وال حيــاول اليهــود إخفــاء ذلــك
لنصــوص ،الفــرات مرســومة علــى جــدار الكنيســتإىل  الــيت تؤكــد  ،الدينيــة املزعومــة ومشــفوعة 

حــتالل مــا يــزال او  ..ا ببعيــدنَّــغــزو لبنــان مِ ال و  ،ا ببعيــدنَّــمِ  حــتالل ســيناءا ومــا ..هــذا احلــق هلــم
ـاجلـوالن  ً اواقع ً عيــنهم ا مريـر ـ .يـراه املسـلمون   مــافن تنمـو دون مقاومـة أرك للقـوة اليهوديـة وإذا تُ

ــــ ــــما ىف نشــــك مطلقً ــــ الكــــربى تهمســــيفكرون ىف دولــــ أ هــــا أقامو وإن  ..الفــــرات إىل لمــــن الني
   .ال تتوقف عن التوسع وأحالم اليهود ...بعدهافيما  نفسيفكرو 

ومما يؤكد رغبـة اليهـود يف بسـط اهليمنـة وإحكـام احلصـار علـى العـامل اإلسـالمي كلـه.. مـا       
لتخطــيط لــه فــور قيــام دولــ م 1948ففــي أعقــاب عــام  ،تهم يف منتصــف القــرن املاضــيقــاموا 

سـرتاتيجية (شـد األطـراف) ـرف   ،أعلن (بـن جوريـون) علـى املـأل املخطـط اإلسـرائيلي الـذي عُ
  ويهدف هذا املخطط إىل حصار العامل العريب عن طريق:

 والـيت حتـيط ،إقامة حتالفات إسرائيلية مـع أهـم الـدول ذات األصـول العرقيـة غـري العربيـة 
: يف ذلـك الوقــت لعـامل العـريب.. وكانــت أوىل الـدول الـيت توجهــت إليهـا أنظـار اليهــود

 تركيا وإيران (قبل قيام الثورة اإلسالمية) وأثيوبيا.
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 إىل جانــب اســتثارة املشــكالت العرقيــة لــدى األقليــات الــيت تعــيش يف األقطــار العربيــة، 
ســكان  –كــراد يف العـراق عـن طريـق توثيــق االتصـاالت مــع زعمـاء تلــك األقليـات (األ

 ......). -الدروز واألكراد يف سور  –املوارنة يف لبنان  –جنوب السودان 
ت عـــام        م حـــىت وقفـــت (جولـــدا مـــائري) وزيـــرة اخلارجيـــة اإلســـرائيلية آنـــذاك 1960ومل 

ـــدائرة)؛ لـــدول العربيـــة إلقامـــة (حلـــف ال ـــتعلن بفخـــر: "لقـــد جنحنـــا يف إقنـــاع الـــدول احمليطـــة   ل
ا حول تلك الدول!... ً ِل سور   ليشّك

وظلـــت هـــذه االســـرتاتيجية حاكمـــة للعقـــل اإلســـرائيلي إىل وقتنـــا هـــذا.. ولنـــا أن نالحـــظ       
ها إليـــه ِ  ومـــن مثََّ  ،احلــرص اليهـــودي املســـتمر علـــى التحـــالف مـــع أطـــراف العـــامل اإلســـالمي لشـــدّ

 ْ مــــل متانــــة العالقــــات  -يف ذلــــك الصــــدد  – حصــــار األمــــة كلهــــا (ال فلســــطني وحــــدها). و
مــدى إحلــاح اســرتاتيجية احلصــار علــى  والحــظاإلســرائيلية مــع دول مثــل اهلنــد بــل موريتانيــا!! 

ا مـن  ً حتركات السياسة اخلارجية اإلسرائيلية عندما تعلم أن إسرائيل كانت أول دولة تقيم جسور
ت اإلسـالمية الـيت حتـررت مـن السـيط رة السـوفييتية العالقات الدبلوماسية الكاملة مـع اجلمهـور

  .أوائل التسعينيات
أو اســـتثارة  ،أن اليهــود ال ينجحـــون يف التحـــالف مــع دول إســـالمية وال يفوتنــا أن نـــدرك      

النعـــرات العرقيـــة يف بعـــض هـــذه الـــدول إال عنـــدما يغيـــب املـــنهج اإلســـالمي عـــن توجيـــه النظـــرة 
ا ا وخارجي   واملناهج العلمانية. وتسود النظرة الدنيوية ،السياسية لتلك الدول داخلي

  
ا  –حنن        ال نتفضَّل على إخواننـا يف فلسـطني عنـدما ننصـرهم أو نقـدم هلـم الـدعم..  –إًذ

نـا رقاب ونسـعى للنجـاة مـن سياسـة احلصـار الـيت تلتـف حـول ،وإمنا ننصر أنفسنا يف املقام األول
 ،لعـراق حـىت سـقطيف تركيـع ا دون أن نشعر.. تلك السياسة اليت تركناها تنجح (بكـل أسـف)

وهـا هـي تـتم اآلن إلرغـام الشـعب الفلسـطيين علـى … ويف قهر ليبيا على قبول شـروط الغـرب
هـدم حــائط الـدفاع األول الــذي يواجـه الطغيــان  ،نبـذ املقاومــة ُ ــن يرفعـون لواءهــا؛ لي والتخلـي عمَّ
  الصهيوين.

ننـا حتمـيٌّ لنجاتنـا يف بـل إن دعـم إخوا ،على الدنيا فقـطوكما رأينا.. فلن تقتصر النجاة       
ـــة فلســـطني).. إىل جانـــب  اآلخــرة مـــن عقوبـــة التخلـــي عـــن حتريــر أرض إســـالمية حمتلـــة (وخاصَّ
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ــذبح دون أن منــدَّ لــه يــد  ُ النجــاة األخالقيــة مــن فقــدان النخــوة اإلنســانية عنــدما نــرى املظلــوم ي
  العون.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ؟! من محاس.. ملاذا خيافون

  
ِ اهليـــاج اإلقليمـــي والـــدويل الـــذي أعقـــب وصـــول فيهـــا أمـــل نتمـــن وقفـــة  هنـــا ال بـــد        ّ ســـر

لنزاهـة.. ،(محـاس) للسـلطة يف فلســطني ت شـهد هلـا اجلميــع  فمــن حـق أي عقــل  عـرب انتخــا



 www.IslamStory.comموقع قصة اإلسالم                                                                 
 

  
 أنت وفلسطني

13

تمـع الغـريب (جبناحيـه األمريكـي واألورويب)  أن يتساءل:  ،إلجهـاض جتربـة محـاسملاذا يتكتَّل ا
ــا ال  يت علــى رأســها االحــتالل اإلســرائيلي بكــل  ،نمــو الطبيعيــةعوائــق ال ختلــو مــنمــع أ والــيت 

ـــة صـــغرية ال تتجـــاوز  ره املعروفـــة.. إىل جانـــب أن فلســـطني أصـــالً (حـــىت دون احـــتالل) دول آ
اء  26مساحتها  ا علـى مصـاحل الغـرب مـن جـرَّ ً ألف كم مربع.. فما األثر الـذي سـينعكس سـلب

ملشكالت واملصاعب؟!! وصول التيار اإلسالمي (الذي متثله محاس)   إىل سلطة حمفوفة 
ً  –يف هــذا الســياق  –ال ميكــن         دَّ األمــر إىل قــوة محــاس عســكر َ ــر ُ تلــك القــوة الــيت  ؛أن يـ

قــوة فــتح (الــيت كانــت متثــل الســلطة الســابقة) فضــالً عــن أن مهمــا بلغــت فلــن تتجــاوز بكثــري 
آللة العسكرية اإلسرائيلية وما تتمتع به من ن  َ   .إمكانيات نووية وغري نووية تُقار

ـــى        إال أن الفـــائز هـــذه املـــرة هـــي (محـــاس) الـــيت ترفـــع مـــن أســـباب اهليـــاج العـــاملي  وال يتبقَّ
ٍ ملا علـى السـاحة الفلسـطينية مـن مشـكالت سياسـية أو اجتماعيـة  ّ شعار اإلسالم كعالج وحل

ب ا لسياسـة الدوليـة املعاصــرة أو اقتصـادية أو غريهـا... وهـذا يف حـد ذاتـه غــري مقبـول عنـد أر
    لألسباب التالية:

        
     أوالً: أسلمة القضية.. ونتائجها:

 ســلمة ىف عــرفوهــذه األ ،"القضــية الفلســطينية ةأســلم" – ببســاطة – جنــاح محــاس يعــين     
ا اا جدً خطرية جدً  الساسة الدوليني ً ا تغري موازين اللعبة متام بصورة تعصف بتاريخ طويـل .. أل

ا لنمــو الكيــان الصــهيوين مـن ا ً لتخطــيط الــدائب والتهيئــة احلثيثــة ملســرح األحــداث ليكــون صــاحل
  .واستقراره

  احلل! أسلمة القضية.. بداية . 1
أسلمة القضية الفلسطينية تعين بداية الطريق الصحيح حنـو حـل هـذه القضـية حـالً جـذر      

عيد احلق ألصحابه ُ ا.ويقضي على االحتالل الذي طال فوق مث ،ي ً   انية ومخسني عام
ا للمســـلمني إال علـــى يـــد       ـــا مـــا عـــادت أبـــدً ـــاء أ ـــدرك دون عن ُ واملتأمـــل لتـــاريخ فلســـطني ي

ٍ  ،جـــيش مـــؤمن صـــادق ويســـتكمل شـــروط النصـــر اإلهلـــي بصـــدق..  ،يرفـــع رايـــة اإلســـالم حبـــقّ
رخينــا ومــن املؤكــد  ،ويعلمــون (أكثــر منــا لألســف!) كيــف ميكــن أن ننتصــر ،وأعــداؤ يقــرءون 

، ولـوال ..جلنـوده: " م يعرفون قـول عمـر بـن اخلطـابأ نصـر املسـلمون مبعصـية عـدوهم  ُ إمنـا ي
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ـــم قـــوة م ؛ذلـــك مل تكـــن لنـــا  فـــإن اســـتوينا يف  ..ألن عـــدد لـــيس كعـــددهم، وال عـــدتنا كعـــد
ْ علــيهم بفضــلنا مل نغلــبهم بقوتنــا ومــن  .."املعصــية، كــان هلــم الفضــل علينــا يف القــوة، وإال نُنصــر

ـاالوا وأحكمـت روابـط األخــوَّة  ،ضـح أن هـذه األمـة ال تُنصـر إال إذا أعـادت حسـن صـلتها بر
  م قدر الطاقة..واجتهدت يف استكمال قوَّ  ،بني أبنائها

لتـايل فـ          ـإن و َ ا النظـر إىل مفــردات القـوة العســكرية اليهــود وم ً ن وراءهــم ال يشـغلهم كثــري
ــينظــرون إىل إمنــاو الــيت متتلكهــا محــاس..  ِ  ،تهم إخالصــهم وصــدقهم ومحيَّ ّ هم للمــوت ىف وإىل حــب

شــرع هللا عــز بكــل كبــرية وصــغرية يف   ومتســكهم  ،وخــوفهم مــن النــار ،وطلــبهم للجنــة ،ســبيل هللا
ــ وعنــدما ...وجــل ــال ا أنيــرى العــدو ذلــك يــدرك إدراكــا يقيني ــلــو  ا حيكمــوا فلــن ؤالء هلــ ركتُ

ً هذا تكرر  قدو  !!العامل أمجع نيحكمو سبل  ط..فلسطني فق ريخ املسلمني امرار    .ىف 
وإذا ضاق أعـداؤ اليـوم بصـعود حكومـة محـاس فقـد ضـاقوا مـن قبـل مبثـل هـذا املشـهد         

ومل  ،حينهــا قامــت الــدنياو  ،% 90بنســبة  اإلســالميونجنــاح  م عقــب1992يف اجلزائــر عــام 
ت!!) تقعــد حــىت أجهضــوا ن أمــع (مية ىف اجلزائــر قيــام حكومــة إســال (بقيــادة فرنســا بلــد احلــر

ـــ زال الشـــعب ومـــا شـــديدة التـــأثري علـــى مســـار األحـــداث الدوليـــة).. دولـــة ليســـتا اجلزائـــر أيضً
ا مـن صـعود مـن  اجلزائري يدفع الثمن الغايل الختياره الدميقراطي! تمع الدويل خائفً وما يزال ا

  يرفعون راية اإلسالم إىل احلكم يف أي مكان لنفس األسباب.
  ة املقاومة:توسيع جبه . 2

ــا إدخــال أطـراف كثــرية ال يريـد          العــدو هلــا أن مـن نتــائج أسـلمة القضــية الفلسـطينية أيضً
ت املعركة املصريية بيننا وبينه..   تدخل يف حسا

ـا  1300وملزيد من التوضيح ال بد أن نتذكر أن تعـداد املسـلمني يف العـامل          ً مليـون تقريب
مليـون فقـط!! وإحيـاء البعـد  300كثري حـدود بينما ال يتجاوز العرب ب ،(مليار وربع املليار!)

عواطف (فضالً عن طاقات) املاليني من العقائدي اإلسالمي يف قضية فلسطني يعين استنفار 
لــو أن القضــية بقيــت حمصــورة  يف املعادلــة والــيت مل تكــن لتــدخل ،الشــعوب والــدول اإلســالمية

  داخل اإلطار القومي العريب الضيق.
هذا التوسيع جلبهة املقاومة توسيع واقعي واجـب؛ ألن الشـأن الفلسـطيين كمـا تبـني لنـا         

م اللغويــة أو العرقيــة  ،يف الصــفحات الســابقة يــدخل يف عقيــدة املســلمني.. أ كانــت انتمــاءا
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ت العــدو  مثــل  ) دولٌ وهــو ينظــر إىل القضــية الفلســطينية(ولنــا أن نتخيــل أن تــدخل يف حســا
ـــــا أو إيـــــران أو إندونيســـــيا... أو غريهـــــا مـــــن الـــــدول اإلســـــالمية ذات الثقـــــل كســـــ تان أو تركي

االقتصادي أو العسكري أو البشري.. يف ذلك احلني سيجد العدو نفسـه يف مواجهـة طاقـات 
  ومساحات جغرافية هائلة (من مثل ما يتمتع به العامل اإلسالمي). ،وإمكانيات متنوعة

لعواطـف الدينيـة  أعداؤوقد شاهد          مـن أشـهر قليلـة مـا ميكـن أن يـؤدي إليـه املسـاس 
  غــري عربيــة) عنــدما أســيء لشــخص الرســول العظــيم وأ كانــت  للشــعوب اإلســالمية (عربيــة

وغضـبهم لفلســطني  . وهـم يعلمـون أن نصـرة املسـلمنيعلـى صـفحات جرائـد الـدمنارك وغريهـا.
  أبعادها الشرعية.فهم القضية وفقه  وخاصة إذا صحَّ  ،لن يكون أقل

  جنود يرجون هللا! . 3
وغريهـا مـن قضـا  –من النتائج اخلطرية (يف تقديرات العـدو) ألسـلمة قضـية فلسـطني         

هــة حنــو اجلنـــة  –األمــة املصــريية  أن أعــني اجلنــود الــذين ســـيحملون هــذه القضــية ســتكون موجَّ
رتىبَّ عليه (من اللحظـة األوىل)  وهذا ما ي ،ال حنو أي مغنم دنيوي رخيص(سلعة هللا الغالية!!) 

إِنَّ واآلخرة وجهته.. إنه قد أبرم هذه الصفقة منـذ أعلـن أنـه مـؤمن: " ،جعل هللا غايته من كلُّ 
 ِ َّ يلِ ا ِب َ ِ س ونَ يف ُل ِ ات قَ ُ نَّةَ يـ َ ُ اجلْ ُم َنَّ َهل ِ  ْ ُم اَهل َ و ْ أَم َ ْ و م ُ ه َ فُس نِنيَ أَنْـ مِ ْ ؤ ُ َ اْلم ن ََى مِ رت َ اشْ َّ و ا ُل ُ تـ قْ َ يـ ـونَ فَـ ُل َ تـ قْ ُ يـ َ نَ و

 َ هِ ح ْ ي َل ا عَ دً عْ َ ـذِيو ُ الَّ م عُِك ْ ـي َ وا بِبـ ُ ـر شِ ْ ب َ تـ ْ ِ فَاس َّ َ ا ـن ِ مِ ه ِ ـد ْ ه َ ىفَ بِع ْ ْ أَو ـن َ م َ آنِ و ْ ـر اْلقُ َ يـلِ و ِ ِجنْ ْ اإل َ ِ و اة َ ر ْ ِ التـَّـو ا يف  ق
 ُ يم ظِ َ زُ اْلع ْ و َ اْلفَ و ُ ِكَ ه ل َذ َ ْ بِهِ و تُم ْ ع َ يـ َ."  

ــ         َ ُ ذَ وإذا اختَّ ُ  ت قضــية العقائــدي اإلســالمي فســيكون جنودهــا ممــن أبرمــوا  عــدَ فلســطني الب
لتـايل فلــن يكـون بوســع الواحـد مـنهم إبــرام صـفقات دنيويــة  هـذه الصـفقة مــع رب العـاملني.. و

  حقرية يتنازل فيها عن حق هللا يف أرض فلسطني مقابل حفنة دوالرات!! 
         ِ  ،لـن يسـتطيع شـراء ضـمائرهم(وخاصة اليهـود)؛ ف ز العدووهذه النوعية من اجلنود تُعج

ا مــن إذ  أو حتويــل نظــرهم عــن اآلخــرة..  ً كيــف ميكــن ملــن يــرى اجلنــة ويشــم رحيهــا أن يرجــو أجــر
  أمريكا أو بريطانيا أو .....؟!!

بــت قضــية فلســطني إال يــوم جنــح املــال ومتــاع الــدنيا يف شــراء ذمــم بعــض أبنــاء          ومــا نُكِ
م  ــــا واحنرفــــت  ،قاومــــة واجلهــــاد!!).. فتغــــريت النفــــوسيف خنــــادق املالقضــــية (ممــــن بــــدءوا حي

ا. ،التوجُّهات اهدون السابقون كأدوات لبيع القضية وخسرا م ا ِ د   واستُخْ
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ر أمته من فتنـة الـدنيا  وصدق رسول هللا          يف احلـديث الصـحيح الـذي رواه حني حذَّ
ْ الرتمذي  ن و عَ ِر ْ م نِ  عَ ْ ٍ  ب ف ْ و ِ ...رضي هللا عنه: " عَ َّ ا َ و ـى فَـ شَ ِ َأخْ ّ ـين َلكِ َ ْ و م ُك ْ ي َل ى عَ شَ َ َأخْ ر قْ ا اْلفَ َ  م

ْ كَ  م ُك َك ِ ل ْ ه تـُ ا فَـ َ وه ُ افَس نَ ا تـَ َ م ا كَ َ وه ُ افَس نَ َ تـ ْ فَـ م ُك َل ْ بـ ْ قَـ ن َ ى م َل ْ عَ َطت ُسِ ا ب َ م مْ كَ ُك ْ ي َل ا عَ َ ي نْـ طَ الدُّ َ س ْ ب ا َأنْ تـُ َ م
 ْ م ُ ه ْ تـ َك َل ْ    ".َأه

  
ا من تكرار التجربة.. ا: خوًف ً   ني

ت االحــتالل القائمــةإذا جنحــت جت         وبــرغم ضــعف  ،ربــة محــاس يف احلكــم (بــرغم صــعو
اإلمكانيــات) فسيشــجع هــذا النجــاح علــى إمكانيــة تكــرار التجربــة يف بلــدان إســالمية أخـــرى  

ا مدَّ الصحوة اإلسـالمية يف كـل بـالد العـامل اإلسـالمي ً الـيت سـتكون  ،كثرية.. وحنن نلمس مجيع
ت الـيت فرص جناح جتربة احلكـم اإلسـالمي فيهـ ا أكـرب إذا قورنـت مبـا يواجـه محـاس مـن الصـعو

ا.   أشر إليها آنفً
لطبــع مــا ميثلـــه صــعود التيــار اإلســالمي إىل احلكـــم          يف خمتلــف بلــدان العـــامل وال خيفــى 

دد مصاحل الغرب يف بالد املسلمني. لغة    اإلسالمي من خطورة 
   

  
  

ا:     !!كشف أوراق الفاسدينلثً
ىل جانب كل ما سـبق فـإن جنـاح محـاس مبرجعيتهـا اإلسـالمية سـيفتح ملفـات سـوداء وإ        

ـــخ ســـرية الســـلطة الســـابقة وتعففهـــا عـــن املـــال العـــام  ،؛ ألن نظافـــة يـــد محـــاسللفســـاد الـــذي لطَّ
  سيفضحان قبح ممارسات أركان السلطة السابقة.

رار؛ ففضــائحه يعرفهــا واحلــق أن ملــف الفســاد يف الســلطة الســابقة مل يعــد مــن قبيــل األســ      
ويتـــداوهلا القضـــاء الفلســـطيين.. كمـــا أنــه ملـــف قـــدمي أصـــيل يف ســـلوك تلـــك  ،القاصــي والـــداين

م.. ويكفينـا أن نعـرف 1996السلطة (إال من رحم هللا) منذ استلمت مقاليد األمـور يف عـام 
ـــن عـــن اختفـــاء !!اســـتالم الســـلطةم (أي بعـــد عـــام واحـــد فقـــط مـــن 1997أنـــه يف عـــام  ِ ) أُعل

ذا احلجم؟!! 326(   مليون دوالر!!).. وال ندري ما معىن اختفاء مبلغ 
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 يؤكــد خطـــورة فتنـــة املــال الـــيت كـــان رســـولنا  –وغـــريه كثــري يثـــري الفـــزع!  –وهــذا اخلـــرب       
تــه.. فقــد روى  ـاضٍ أمحــد اإلمـام خيشـاها علــى أمَّ َ ي ــِن عِ ْ ــبِ ب ْ ع ْ كَ ــن ــالَ رضــي هللا عنــه عَ ــتُ : قَ ْ ع ِ مسَ

 ِ َّ ولَ ا ُ س َ قُولُ   ر َ ً " :يـ ة نَ ْ تـ ِ ِ أُمَّةٍ ف ّ ل ُِك الُ  ،إِنَّ ل َ ةَ أُمَّيتِ اْلم نَ ْ تـ ِ إِنَّ ف َ   ".و
ــا أهــل القــرى (وإذا تنزَّلــت بركــات الســماء واألرض       علــى لــو آمنــوا واتَّقــوا)الــيت وعــد هللا 

ــدار عنــدمااالقتصــاد الفلســطيين  ُ ٍ  ي تتعفــف عــن احلــرام.. إذا حــدث ذلــك فلــن تراقــب هللا و يــد
بـل سـتلتفت شـعوب الـدول اإلسـالمية  ،تكشَّف الوجـه القبـيح لفسـاد السـلطة السـابقة وحـدهي

ـل منوَّهـا ِ ّ اورة إىل أثقـال الفسـاد والنهـب الـيت تكب وسـيعرف اجلميـع أن هـذا العـامل اإلسـالمي  ،ا
ِر الكثـــري أو يتصـــوَّرون) غــينٌّ مبـــوارده.. غزيـــرة بركاتــه.. ال حتتـــاج أرضـــه ّ ــو َ ُص  (وعلــى عكـــس مـــا ي

هـــا َّ ـــا الـــيت أودعهـــا هللا إ ـــا ســـحرية لتنشـــقَّ عـــن خريا ً ٍ  ،لعص متوضـــئة معتصـــمة إمنـــا حتتـــاج أليـــد
  دي السماء.

      ّ لــــو ُ ــــوَّ املصــــلحني وظهــــورهم؛ ألن جمــــرَّد هــــذا الع ُطيــــق املفســــدون عل ــــك ال ي مــــن أجــــل ذل
ا حتت األرض. ً راد له أن يظلَّ مسترت ُ      والظهور سيكشف الفساد الذي ي

  
  
  

  
  ار الفشل.. غيابٌ للعقل!! تكر 

  
هنــاك مقولــة معروفــة مفادهــا أن فشــل التجربــة األوىل يف التــاريخ يــؤدي إىل مأســاة، بينمــا       

ا لــألوىل الفاشــلة) ملهــاة! مبعـىن أنــه لــو خــاض قــوم  ً عتـرب فشــل التجربــة الثانيــة (إذا كانـت تكــرار ُ ي
اء فـوات حماولة إلجناز أمر معني ففشلت هذه احملاولة.. فقـد يـؤدي هـ ذا الفشـل ملأسـاة مـن جـرَّ

  املصلحة..
ل إىل شيء      ِ وليقوموا بـنفس  ،أما إذا جاء آخرون بعدهم ليسلكوا ذات الطريق اليت مل توصّ

ـدُّ ملهـاة تسـتحق السـخرية مـن عقـول الفريـق اليت فشلت من قبل احملاولة َ ع ُ .. فإن هذا التكرار يـ
 َ ا من فشل م   بقهم!!ن سالثاين الذين مل يتعلموا شيئً
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كـن      ـب ولكي نُسقط هذا املثال على ما حنـن بصـدده ال بـد أن نتسـاءل: كيـف ميُ  أن تُطاَل
لســـري يف طريـــق املفاوضـــات والتنـــازالت الـــذي ســـارت فيـــه الســـلطة الســـابقة؟؟! مـــاذا  محـــاس
لســري فيــه علــى مــدار أكثــر مــن  جنــت بــت األمــة  قضــية فلســطني مــن ذلــك الطريــق الــذي نُكِ

 ً ا من أوسلو فما وراءها؟!!ثالثة عشر عام ً   ا كاملة بدء
إن كمَّ الفشل الذي تراكم على ملفَّات القضية الفلسطينية مينع أي عقل سليم (ولـو بغـري      

  مرجعية إسالمية!) من االقتناع جبدوى مواصلة السري من جديد يف طريق التسليم والتنازالت.
 ،بقيـام دولـة فلسـطينية حقيقيـةهكـذا!!)  مث هل يتخيَّل عاقل أن تسمح إسرائيل (طواعيـة     

واجلــيش املســلَّح القــادر علــى الــدفاع  ،مبــا حيملــه مفهــوم الدولــة مــن مقتضــيات الســيادة الكاملــة
  إىل جانب استقالل القرار والتحكم يف الدخول واخلروج من وإىل الدولة..؟!! ،عن أرضه

تسلُّح دوالً إسالمية مثل (العراق إذا كانت أمريكا (ألجل مصلحة إسرائيل) تريد أن متنع      
ِرة؛ ألن مـــــداها قـــــد يهـــــدد أمــــــن إســـــرائيل رغـــــم طــــــول  ّ كســـــتان..) ســـــلحة متطــــــو وإيـــــران و
عقل أن تسمح إسرائيل نفسها بقيام دولة ذات إمكانيـات حقيقيـة مالصـقة  ُ املسافات.. فهل ي

جلــدار ت اإليــواء املعزولــة عــعســكرامب كيــان أشــبه  لــن يســمح اليهــود إال بقيــام هلــا؟! ن بعضــها 
  العازل وغريه..

ت األخــــرية      يبقـــى يف هــــذا الســــياق أن نتــــذكر بكــــل وضــــوح أن محــــاس خاضــــت االنتخــــا
جمهــا الــذي يتبــىنَّ امل كتســاح) بثقــة الشــعب الفلســطيين  ،قاومــة ورفــض التنــازالتبرب وفــازت (

مج التسـوية السـلمية الـذي تبنَّ  م علـى بـر مج "محـاس" املقـاِو تـه "فـتح" علـى مـدار الذي آثر بـر
ر فتح يف السلطة السابقة) ْ م وكانت تريد مواصلة السري فيه ال  ،أكثر من عشر سنوات (هي عُ

ا  –نـــدري إىل أيـــن؟! جـــرَّب الفلســـطينيون  مج فـــتح –إًذ مج  ،بـــر ـــا) بـــر مث اختـــاروا (دميقراطيَّ
ِق بر ّ ــــز ت أن ميُ طلــــب اليــــوم مــــن الفصــــيل الفــــائز يف االنتخــــا ُ ــــاره محــــاس.. أفي جمــــه الــــذي اخت

ت؟؟!! ؛الشعب على أساسه مج الفريق اخلاسر يف االنتخا   ليتبىنَّ بر
الهــا  -األبــد إىل  -وخلســرت  ،لــو فعلــت "محــاس" ذلــك خلســرت نفســها     ْ شــعبها الــذي أو

إىل التعــرُّف علـى األســباب  –يف الســطور القادمـة  –مـا سـيقود ولعـل هــذا املعـىن هــو  ثقتـه..
مج "محاس".. تلك األسباب اليت انعكسـت اليت أدَّت إىل  هذا االلتفاف اجلماهريي حول بر

             يف النهاية على صناديق االقرتاع الفلسطينية.
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  ملاذا جنحت محاس؟؟
  

والـذي شـهده اجلميـع  ،أسباب كثرية أدَّت إىل هذا االلتفـاف اجلمـاهريي حـول محـاس هناك   
ت األخرية (يناير    م) منها:2006يف االنتخا

  
   :سالمأوالً: مشولية اإل

ــا حركــة مقاومــة مبــا       فقــد ملــس الشــعب الفلســطيين مشــول نظــرة محــاس لإلســالم؛ فمــع كو
لشـعب يف   ب.. إال أن محاس اختلطـت  ْ حيمله هذا العنوان من إحياءات عسكرية قتالية وحس

ـــاالت  ومل يقتصـــر عطاؤهــا علـــى اجلانـــب ،(صــحيَّةً واجتماعيـــة وخدميـــة وثقافيــة و...) كــل ا
ِقــــون اإلســــالم يف كــــل ذرَّات اجلهــــادي والسياســــي فقــــط. ّ . بــــل رأى الشــــعب أبنــــاء محــــاس يطب

م ديــن ينــتظم أمـــور وأنــه طبيعــة اإلســالم اآلســـرة للقلــوب..  ومــن مثََّ أدرك الفلســطينيون ،حيــا
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ـا.. " ً ِ احلياة مجيع ْ إ ـل نيَ قُ ـاَلمِ َ ِ اْلع ّ َب ِ ر َّ ِ  ِ ـايت ممََ َ َ و ـاي َ ي حمَْ َ ـكِي و ُ نُس َ ِ و يت ـالَ َ ِكَ  ،نَّ ص ل ـَذ ِب َ ُ و ـه يكَ َل ـِر الَ شَ
نيَ  مِ ِ ل ْ س ُ َ أَوَّلُ اْلم َأ َ ْتُ و ر ِ   ."أُم

  
ا: توازن رائع! ً   ني

قــي الفصــائل الفلســطينية األخــرى (مــع وضــوح  تتمتــع محــاس بتــوازن رائــع يف تعاملهــا مــع     
ا أو  .األيــديولوجي بينهــا وبــني تلــك الفصــائل). االخــتالف ا جديــدً ومل يكــن هــذا التــوازن ســلوكً

ً علــى مــنهج محــاس سســ ،طــار ت  بــل هــو منــط مســتقر يف تعاملهــا مــع ســائر الفصــائل منــذ 
  .يف النصف الثاين من الثمانينيات كحركةٍ للمقاومة اإلسالمية

تلـف الفصـائل للمشـاركة يف حكومـة حىت عندما تسـلمت محـاس احلكومـة أحلَّـت علـى خمو      
 –ومـع بريـق فتنـة احلكـم!!).. إال أن تلـك الفصـائل  ،وحدة وطنية (مع عدم احتياجهـا لـذلك

ا املشاركة.  –س" اوبدافع إفشال جتربة "مح ً   رفضت مجيع
متدُّ يدها لكل خملـص  –حىتَّ بعد انفرادها بتشكيل احلكومة  –ومع ذلك ال تزال محاس      

   حل أزمات الشعب الفلسطيين.. وعلى رأسها احتالل أرضه وضياع حقه.ليساعد يف 
  

ا   الدم الفلسطيين: صون: لثً
لـــدم الفلســـطيينتســـعى محـــاس مبنتهـــى القـــوة لتجنُّـــ      واالنـــزالق إىل صـــراعات  ،ب املســـاس 

ِل البنادق عن هدفها احلقيقي يف اجتاه العدو املشرتك إىل صدور األشقاء أ  ّ كانـت   داخلية حتو
  أسباب اخلالف.

ا هــائالً مــن ضـبط الــنفس واألعصــاب أمــام       ً وأظهـرت محــاس يف عهــد الســلطة السـابقة قــدر
علـى يـد عناصـر الشـرطة  ما كان يتعرض له أبناؤها من مطاردات واعتقاالت (بل وتعـذيب!!)

  الفلسطينية..
ت الق      ضــية كــان ممــا دفــع وال شــك أن هــذه الــروح النبيلــة وهــذا الرتتيــب الصــحيح ألولــو

   الشعب الفلسطيين الختيار محاس.
  

ا: ً   :وضوح الرؤية رابع
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ـا وضــوح رؤيتهـا للقضــية الفلسـطينية وألبعـاد الصــراع مـع العــدو       مج محـاس أيضً ـز بــر ِ ّ ممـا ميي
ي شـرب منهـا.. سـواء  ،الصهيوين.. فهم جياهدون لتحرير فلسطني كاملة دون اعـرتاف للعـدو 

ـــــك األراضـــــي احمل ـــــة عـــــام يف ذل م.. فكـــــل أرض فلســـــطني وقـــــف 1967م أو عـــــام 1948تل
ـا مهمـا كلَّفهـم ذلـك مـن  ً إسـالمي (مـن البحـر إىل النهـر)، وحتريرهـا واجـب علـى املسـلمني مجيع

  تضحيات.
  

ا: نظافة اليد! ً   خامس
ـــوا علـــى مـــنهج اإلســـالم) بنظافـــة اليـــد       ،يتميـــز أبنـــاء محـــاس (ومـــن علـــى شـــاكلتهم ممـــن تربَّ

خـذ  والتعفف عن امل م رفضوا تقاضـي رواتـبهم إىل أن  ِرف عن وزراء محاس أ ال العام.. بل عُ
در بــني القيـــادة والشــعب لـــن جتــد لـــه مثــيالً إال يف ظـــالل  كــل فلســـطيين راتبــه!! يف انصـــهار 

   الرتبية اإلسالمية واحلكم اإلسالمي.
  
  

ا: احلنكة السياسية:   سادسً
ـا مـع د      لغــة؛ فمـع اخــتالف اسـتطاعت محـاس أن تــدير عالقا ول اجلــوار حبنكـة سياسـية 

ـــاورة.. بـــل مـــع أن معظـــم دول اجلـــوار حتـــارب  ـــة ا هـــات األنظمـــة العربي ـــه محـــاس عـــن توجُّ توجُّ
ــا جنحــت  يف اإلبقــاء علــى جســور  –بفضــل هللا  –التوجــه الــذي تنتمــي إليــه محــاس... إال أ

   بية.التواصل واالحرتام املتبادل بينها وبني خمتلف الدول العر 
  

ا:  ً   !!القادة يف خندق اجلنودسابع
 ،الفلســـــطيين محـــــاس ألنـــــه رأى تســـــابق أبنائهـــــا للتضـــــحية يف ســـــبيل هللا انتخـــــب الشـــــارع     

 َ ُســـتثن ـــا يف تقـــدمي أرواحهـــم رخيصـــة لتحريـــر أرض اإلســـالم يف فلســـطني.. مل ي ً واشـــرتاكهم مجيع
سني واستشهد خليفته "د/عبد  ،"منهم قائد أو زعيم: استُشهد القائد املؤسس الشيخ "أمحد 

 : ا وعســــكر مــــا العديــــد مــــن القيــــادات البــــارزة سياســــي العزيــــز الرنتيســــي".. وســــبقهما وحلــــق 
ــاش" و"حممــود أبـو هنُّــود" و"عمــاد عقــل" "إمساعيـل أبــو شــنب" و"صــالح شـحادة"  و"حيــىي عيَّ
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ــار"و.... بــل إن منــزل وزيــر اخلارجيــة  ــ كــان قــد  "د/حممــود الزهَّ  ،ذ أقــل مــن عــامنيمت قصــفه من
  آنذاك بينما استشهد ابنه رمحه هللا!"الزهَّار" وأصيب 

ا من طراز فريـد.. ال ينعـزل قادتـه يف أبـراج آمنـة  اسوجد الفلسطينيون صف مح      بينمـا صف
 ُ ـون جبنـودهم يف أتــون اللهـب غــري عـابئني.. بـل اجلميــع ي ا  –لقُ يـرى الشــهادة يف  -قـادة وجنــودً

    لية بل... أمسى األماين.    سبيل هللا أمنية غا
  

ا: سرعة التكيُّف:   منً
ا مــا تعرَّضــت      ً ت كــان اجلميــع يظنــون أال قيــام هلــذه احلركــة بعــدها؛ فقــد  كثــري محــاس لضــر

ــاش"  ــام (ذراع محــاس العســكري) يــوم استُشــهد "حيــىي عيَّ خــاف املخلصــون علــى كتائــب القسَّ
ــــدها العــــام "صــــالح شــــحادة" و  غريمهــــا.. ولكــــن كانــــت احلركــــة (حبمــــد هللا ويــــوم استُشــــهد قائ

اوقدرتــه) تــداوي جراحهــا  ً ســن الــردَّ علــى العــدو ولــو بعــد  ،وتواصــل الســري واملقاومــة ،ســريع وحتُ
  حني..
م واستُشـــهد الـــبطالن: "أمحـــد       ســـني" و"الرنتيســـي" يف شـــهر واحـــد!.. وظـــنَّ ومـــرَّت األ

ـــا  الكثـــريون الســـوء بقـــدرة محـــاس علـــى مواصـــلة املســـري.. ً ـــز دائم ـــا كانـــت بفضـــل هللا تتميَّ إال أ
  بسرعة عالية يف التكيُّف مع األحداث والتعامل مع أصعب املواقف.

ــا (بتوفيــق هللا) يف       ً وإىل جانــب النظــام اإلداري املــرن هنــاك الرباعــة التقنيــة الــيت تــنجح دائم
ـــ ام الـــيت تُصـــنع االســـتفادة مـــن أبســـط اإلمكانيـــات املتاحـــة.. وكلنـــا يســـمع عـــن صـــواريخ القسَّ

يَّلــــة مــــن حيــــث البســــاطة تَخَ ُ ــــا تضــــرب بقــــوة يف عمــــق املســــتوطنات  ،مكانيــــات غــــري م إال أ
ر املعسكرات اليهوديـة مـن أسـفلها ِ  ،اليهودية.. كما ال ننسى عمليات األنفاق اليت كانت تفجّ

       وتعجَّب هلا اجلميع!
  

بــت محــاس      ا كمــا وحظيــت بثقــة ال ،مــن أجــل كــل مــا ســبق انتُخِ شــارع الفلســطيين سياســي
.. ونسـتطيع اآلن ببسـاطة أن نعتـرب تلـك النقـاط  - من قبل - حظيت بثقته جهاد وعسكر

مج محاسالسابقة    غري املكتوب الذي اختارها الشعب على أساسه. مبثابة بر
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مي ومـــن مثََّ فـــإن أي تفـــريط يف أمـــر مـــن هـــذه األمـــور يســـحب الثقـــة مـــن املشـــروع اإلســـال     
ـــة.. ولـــذلك فـــال العـــدل وال املنطـــق يســـمحان  ألحـــد أن  لتخلـــي عـــن لكليَّ ُطالـــب محـــاس  ي

جمها ومشروعها اإلسالمي املتكامل.    بر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ومن قراءة التاريخ.. نستمد األمل!
  

ــــا يف فلســــطنيإذا اقرتبــــت        ــــه إخوانن ــــذي ميــــر ب  ،النفــــوس مــــن اإلحبــــاط حلــــرج املوقــــف ال
رض علــى حصـــار حكومــة محـــاس.. فــال بـــد لنــا مـــن اســرتجاع مواقـــف مـــن ولتكالــب قـــوى األ

ا ــا، واالحــتالل أثبــت  ،ريــخ أمتنــا كانــت أشــد ضــيقً ً وكــان احلصــار علــى املــؤمنني أكثــر إحكام
م ال خــروج الكفــاف بــال نصــر أو هزميــة .. ومــع ذلــك خــرج املؤمنــون مــن أزمــا ً ولكــن  ،أركــا

َ  ،السيادة والغلبة على عدوهخروج املنتصر العزيز بربه.. الواثق يف  ْ وم َ  ن َ و َ ر   عدوه.. اء
  

  درس من األحزاب:
ـتِ  األحزاب ضاقت النفـوس و"..ملا اشتد احلصار على املدينة من        غَ َل َ بـ َ ُ و ـار َ ْص َب ْ ـتِ األ اغَ زَ

 َ ر ِ ـــاج نَ َ ُ احلْ ـــوب ُل .." واجتمـــع علـــى املســـلمني الـــربد واجلـــوع واخلـــوف.. وافتقـــدوا كـــل مقومـــات اْلقُ
لنجـاة مـن  إذا برسول هللا  –فضالً عن االنتصار والغلبة  –اديَّة النجاة امل ال يبشرهم فقـط 
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عــن الــرباء بــن عــازب  أمحــد .. بــل يبشــرهم بســيادة العــامل!! كمــا روىحصــار قــريش وحلفائهــا
ُ  فجـــاء  ،وهـــم حيفـــرون اخلنـــدق رضـــي هللا عنـــه أن صـــخرة شـــقَّت علـــى املســـلمني ـــنـُ عِ ي ُ ي .. مه

ــ"... ْ ع ــَذ اْلمِ َ يــتُ فََأخ طِ ْ َُ أُع ــرب ُ َأكْ َّ ــالَ ا قَ َ ــِر و َ َج ــثَ احلْ َ ثـُُل ــر َ س ةً فََك َ ب ْ ــر َ ضَ َب ــر ِ فَضَ َّ ــمِ ا ْ ــالَ بِس قَ لَ فَـ َ و
 َ َب ــر ضَ َ ِ و َّ ــمِ ا ْ ـالَ بِس ا مثَُّ قَ ــَذ َ ِ ه ــاين َك َ ْ م ــن َ مِ ـر ْ م ُ ا احلْ َ ه َ ــور ُ ُ قُص ــر ْصِ ُب ِ ألَ ِ إِينّ َّ ا َ ــامِ و َ الشَّ يح ِ ـات فَ َ ى م َ ــر ْ ُأخ

ـــثَ  َ ثـُُل ــر َ س ُ فََك ـــر ْصِ أُب َ َ و ِن ائ ـــدَ َ ُ اْلم ـــر ْصِ ُب ِ ألَ ِ إِينّ َّ ا َ َ و ـــارِس َ فَ يح ِ ـــات فَ َ يـــتُ م طِ ْ َُ أُع ـــرب ُ َأكْ َّ ـــالَ ا قَ ـــِر فَـ َ َج احلْ
 َ ـِر فـ َ َج ـةَ احلْ يَّ ِ ق َ َ ب ـع َل قَ ى فَـ َ ـر ْ ةً ُأخ َ ب ْ ـر َ ضَ َب ـر ضَ َ ِ و َّ ـمِ ا ْ ـالَ بِس ا مثَُّ قَ ـَذ َ ِ ه َكـاين َ ْ م ن َ مِ َض ي ْ َبـ ْ ا األ َ ه َ ر ْ ـالَ قَص قَ

 ُ َّ اا ـــَذ َ ِ ه ـــاين َك َ ْ م ـــن ِ َ م اء َ ع ـــنـْ َ َ ص اب َ ـــو ْ ُ أَبـ ـــر ْصِ ُب ِ ألَ ِ إِينّ َّ ا َ ِن و َ م َ ـــي َ اْل يح ِ ـــات فَ َ يـــتُ م طِ ْ َُ أُع ـــرب "!!. وهـــي َأكْ
لنظـر إىل مـرارة الواقـع) إال قلـب املـؤمن الصـادق وعقلـه.. أمـا املنـافقون  لها ( بشارات ال يتحمَّ

ُ إِالَّ  فقالوا: ".. ه وُل ُ س َ ر َ ُ و َّ َ ا دَ عَ َ ا و َ ام ً ور ُ   "!! غُر
خلـــروج مـــن          ـــر املقـــاومني املســـلمني أبطـــال فلســـطني ال  ِ ـــل اآلن أن هنـــاك مـــن يبشّ وختيَّ

  أزمتهم الراهنة فقط.. بل بسيادة األرض وأستاذية العامل!!! 
وهــذا وهــم وخيــال يف نظــر الكثــريين إال إنــه حــق ال ريــب فيــه يف نظــر املــؤمن الصــادق         

ُ ا" َّ ـدَ ا عَ َ ِ او ْ يف م ُ نـَّه فَ ِ ل ـتَخْ ْ س َ ي اتِ َل َ ِ ـاحل ــوا الصَّ ُل مِ عَ َ ْ و م ـنُْك ِ ــوا م نُ َ َ آم ين ِ ـذ َ ألَ لَّ ين ِ ــذ فَ الَّ َل ـتَخْ ْ ــا اس َ م ضِ كَ ْ ر
ـا نً ْ ْ أَم م هِ ِ ف ْ ـو ِ خَ ـد ْ ع َ ْ بـ ـن ْ مِ م ُ نـَّه َل ِ ـدّ َ ب ُ يـ َل َ ْ و ـم ُ ـى َهل تَضَ ْ ي ار ـذِ ُ الَّ م ُ ه يـنـَ ِ ْ د ـم ـنَنَّ َهلُ ِ ّك َ م ُ ي َل َ ْ و م هِ ِ ل ْ ب ْ قَـ ن ونَينِ  مِ ـدُ ُ ب ْ ع َ  اليـ

ا ئً ْ يـ ِ شَ رِكُونَ يب ُشْ   .." ي
ــــك فلرياجــــع إميانــــه.. "         ا ومــــن شــــكَّ يف ذل َ ي نْـ ــــدُّ ِ ال ُ يف َّ ُ ا ه َ ــــر ُ نْص َ ْ يـ ــــن ــــنُّ َأنْ َل ُظ َ ــــانَ ي ْ كَ ــــن َ م

ا َ يظُ آلو غِ َ ا ي َ ُ م ه دُ ْ ي َّ كَ َ نب هِ ذْ ُ ْ ي ل َ ْ ه ر نُْظ َ يـ ْل ْ فَـ ع َط قْ َ ِ مثَُّ ْليـ اء َ م َبٍ إِىلَ السَّ ب َ دْ بِس دُ ْ م َ ْلي ِة فَـ َ ر   ".خِ
  

ربة! قصة ويف   الصليبيني عِ
ــا ،إذا اســتطال املســلمون احــتالل اليهــود لفلســطنيو          ً .. والــذي قــارب علــى الســتني عام

ا كــاليهود..  فلقــد احتــلَّ الصــليبيون قــدميًا أرض فلســطني مــائيت عــام!! وكــان احــتالهلم اســتيطاني
جليــوش فقــط ــم مــا جــاءوا  هلــ ،أي أ ــا  اهلم!.. وتوالــت أجيــال مــن هم وأمــو يوإمنــا جــاءوا أيضً

الصـليبيني علـى أرض فلســطني.. ومـا يــئس املسـلمون الصــادقون.. بـل جاهــدوا عـدوَّهم طــويالً 
  حىت كتب هللا هلم النصر.
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          َّ  –حبــول هللا  –فلــئن كــان أجــداد قــد حرَّروهــا بعــد مــائيت عــام مــن االحــتالل.. فــإ
ا أقرب   .اليوم على حتريرها أقدر ومن استعاد

  
  محاس.. بني األمس واليوم:

ريـخ أمتنـا          ـا يف نصـر مــن ي مـا وإذا كـان مـن شـواهد املاضـي البعيـد يف  بعـث األمـل حي
هللا وفـــتح قريـــب.. فـــإن يف شـــواهد املاضـــي القريـــب الـــذي مـــرَّت بـــه محـــاس نفســـها مـــا يعطـــي 

ت النصر إن شا ،دفعات هائلة من األمل لقلوب املؤمنني    ..ء هللاويزيد من بشر
قيــادات محــاس إىل مــرج الزهــور (علــى احلــدود مــع  أكثــر مــن أربعمائــة مــنلقــد نُفــي           

ـة!!" و"حممـود  ،م1992يف ديسمرب عام لبنان)  بعـدين آنـذاك: "إمساعيـل هنيَّ ُ وكان مـن بـني امل
ــار!!" وغريمهــا... وعلــى مــدار عــام كامــل صــارع أولئــك األبطــال ضــراوة الظــروف املناخيــ ة الزهَّ

املتنافيـة مـع  وكانـت القلـوب تتفطـر ملشـاهدة عمليـة تـرحيلهم ،ومرارة اإلبعاد والوحشـة ،القاسية
أو مشــاهدة صــورهم بــني الثلــوج دون غطــاء... رمبــا مل يكــن الــبعض  ،أبســط قواعــد اإلنســانية

رهم أحيـاء هؤالء عودي آنذاك أنيتوقع  رئـيس وزراء ووزيـر فضـالً عـن أن يكـون مـن بيـنهم  ،لد
  ية...!!خارج

م           ت علـــــى حركـــــة محـــــاس.. حـــــىت جـــــاء عـــــام  ومـــــرَّت األ  م2004وتوالـــــت الضـــــر
سني" و"د/عبـد العزيـز الرنتيسـي" يف غضـون أقـل مـن شـهر واحـد!  واستشهد البطالن "أمحد 

رقــة أمــل تنقــذ مســتقبل محــاس وبقاءهــا  -عنــد الكثــريين  -وضــاقت  ي  مســاحات التفــاؤل 
دة  يف الوجـــــود.. ومـــــا كـــــان َ يتصـــــوَّر أحـــــد أال ميـــــر عامـــــان حـــــىت تكتســـــح هـــــذه احلركـــــة املطـــــار

ت التشريعية حىت تـتمكن مـن تشـكيل احلكومـة مبفردهـا!! ولكـن هللا أراد سـبحانه أن  االنتخا
ــا مـــن عجائــب أقـــداره وبـــديع تــدبريه لعبـــاده. " لــي لعبـــاده طرفً ِ جيُ ْيت ـــؤ ـــكِ تـُ ْل ُ ــكَ اْلم ِ ال َ ـــمَّ م ُ ــلِ اللَّه قُ

 َ ْ ت ن َ ْلكَ م ُ ـى اْلم َل ُ إِنَّـكَ عَ ْ ـري كَ اخلَْ دِ َ ُ بِي اء ْ تَشَ ن َ لُّ م تُذِ َ ُ و اء ْ تَشَ ن َ زُّ م تُعِ َ ُ و اء ْ تَشَ َّن ِ ْلكَ مم ُ زِعُ اْلم نْ تـَ َ ُ و اء شَ
 ٌ ير ِ ٍ قَد ء ْ ي ِ شَ ّ      ".كُل
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  ..أنت وفلسطني
  

ن أن تكفـي إن االقتصار على النوا احلسـنة الـيت ال رصـيد هلـا مـن واقـع التطبيـق.. ال ميكـ     
  لتحقيق ما يتمنَّاه صاحبها من أهداف.

 .فال يكفي أن تتمىنَّ دخول اجلنة الستحقاق دخوهلا.. بل ال بد من عمل وجهاد 
  ..وال جمــرَّد وكـذلك ال يكفــي جمـرد التــأثر العـاطفي مبــا يتعـرَّض لــه إخواننـا يف فلســطني

لنصـــر والتمكـــني.. ال تكفـــي هـــذه التمنيـــات أو ذلـــك التـــأثر  التمنيـــات الطيبـــة هلـــم 
ــا إلخواننــا هنــاك بــل ال بــد مــن عمــل وبــذل وتضــحيات.. حــىت  ،ليتحقــق النصــر فعلي

فيكفـــي أن تكـــون مشـــاركة  ،وإن مل تكـــن مبســـتوى مـــا يقدمونـــه هـــم مـــن دمـــاء وأرواح
ا.  حلد األدىن املستطاع حالي

ـــا اآلن مـــن الوقـــوف أمـــام أدوار حمـــددة ال يصـــح النـــزول عن     ا.. فـــال بـــد لن هـــا مـــن أفـــراد إًذ
ي حال م        من األحوال.. املسلمني وجمتمعا
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  أوالً: حتريك القضية:
ا يف قلـوب مـن حولنـا        ـة نصـر حيـاء قضـيَّة فلسـطني وحتميَّ ال بد مـن االهتمـام احلقيقـي 

وغـــري املســـلمني.. ال بـــد أن ننشـــر هـــذه املفـــاهيم الـــيت مـــرَّت بنـــا يف الصـــفحات  مـــن املســـلمني
ا  ،عقـــول العـــاملني؛ حـــىت تتضـــح الرؤيـــة الســـابقة يف ً ـــا مبصـــر ويتحـــرك النـــاس لنصـــر القضـــية حترُّكً

ا.. ومــا أكثــر وســائل االتصـــال ونقــل املعلومــات الــيت جيـــب علينــا حســن االســتفادة منهـــا  ً مــؤثر
ِك مهَّــة مســلم يف  ،لتعريــف العــامل بعدالــة قضــا ّ ــر وإحيــاء مهــم املســلمني عــرب األقطــار؛ فقــد حتُ

داخلـة عـرب الفضـائيات... فيـؤدي مـن  ،أو موقـع هـادف ،رسالة إلكرتونيـةأقصى األرض ب ُ أو م
وضع ذلك كله يف ميزانك عند هللا! ،األدوار ما مل تكن أنت تستطيع أداءه ُ   في

ا بـني قضـية  ،وإحياء إسالميَّتها ،ال بد من دوام حتريك قضية فلسطني       ط وثيقً وإبقاء الر
بعادهـا الصـحيحة) وبـ ـا ني قلـوب املسـلمني وعقـوهلم.. فلسطني ( ً حـىت ال تكـون..... أندلس

       أخرى!! 
  

ملال.. ا: اجلهاد  ً   ني
ـ       ـا عـن األمـة  إذا كـان وضـع إخواننـا يف فلسـطني حيَُ ـا دفاعً ً م علـيهم بـذل الـروح واملـال مجيع ِ تّ

 َ عافـاهم  ستفرغ املسلمون يف خارج فلسـطني ممَّـنكلها (ال عن أنفسهم فقط) فال أقل من أن ي
ا متواليــة... ال أقـــل مــن أن يســتفرغ أولئـــك  ً هللا مــن االحــتالل والتشــريد ووقـــف الرواتــب شــهور

م ـا لصـمود إخـوا ً ملال دعم ـة الـيت قـد ال  ،املسلمون جهدهم يف اجلهاد  ا حلـوائجهم امللحَّ وسـد
إلشارة إىل   بعض األمثهذه الصفحات املوجزة للتفصيل فيها.. و  تتسع لة كنفـاد إمنا نكتفي 

ـــرواتبهم منـــذ تـــويل حكومـــة  ،األدويـــة مـــن املستشـــفيات وعـــدم تقاضـــي اآلالف مـــن املـــوظفني ل
  م)...2006محاس مقاليد السلطة (فرباير 

هــــــذا إىل جانــــــب التهديــــــدات اإلســــــرائيلية بوقــــــف توصــــــيل بعــــــض اإلمــــــدادات احليويــــــة        
خـر ســداد املســت حقَّات الــيت علــى اجلانــب (كـالوقود) إىل منــاطق الســلطة الفلســطينية بســبب 

  الفلسطيين.. لعدم وجود أموال!!
فـزع!!) مـن تـداعيات وقـف املسـاعدات الدوليـة؛  كل ما سبق        ُ ا من كثري م (وهو قليل جدً

ً على اختيار الشـعب حلمـاس... أفـإنْ  مهـال  عقا حاصـر العـامل الغـريب فلسـطني أنشـاركه حنـن 
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ملال".. تلك الفريضـة ا ) أمـام هللا علـى لشـرعية الـيت فريضة "اجلهاد  ـب كـل منَّـا (فـرد َ سيحاس
ا أو التقصري فيها؟؟!   القيام 

وال يستهينَنَّ أحد منَّا مبا ميكننا تقدميه لفلسطني؛ فقد ضـرب أحـد قيـادات محـاس مـثالً        
لشعب املصري) لشعب املصري فقال إن   ،(مع كل الضغوط االقتصادية املعروفة اليت حتيط 

ا يف الشـهر جلمــع الشــعب املصــري مــا يقــارب ( كـل ــا واحــدً ً مليــون  70مصــري لــو أخــرج جنيه
!!) وهو ما يشكل عُشر امليزانية الفلسطينية على حد قول املسئول الفلسطيين!!   جنيه شهر

ــرج مــن مالــه يف ســبيل هللا لفلســطني (عشــرة جنيهــات         ــرى.. أيعجــز كــل مصــري أن خيُ تُ
( ـا ميكـن أن تقدمـه سـائر الشـعوب كفل امليف ؛شهر صريون وحدهم حكومة محاس (فضالً عمَّ

  اإلسالمية وغريها)؟؟!
رج عن كل فرد من أفراد أسـرتك         جنيهـات شـهر (أي  10وإذا تعاظم يف عينيك أن ختُ

ً على متوسط  50 ا.. بناء ً ا آخـر..  أفراد األسرة املصرية) فتخيَّلجنيه أن أسرتك قد زادت فردً
ا عــن و ــا مــن الــرتف الزائــد جــد قــال عنهــا إ ُ ــد أننــا ننفــق أمــواالً كثــرية يف أمــور أفضــل مــا ي كَّ

لتـــدخني  ـــا هللا عنهـــا.. وألضـــرب مـــثالً  احلـــد!! فضـــالً عـــن النفقـــات يف أبـــواب احلـــرام الـــيت 
لســـجائر شـــهر دون أن يلتفـــت إىل  ،فقـــط نفـــق علـــى انتحـــاره  ُ وليســـأل املـــدخن نفســـه: كـــم ي

ملـال يف قضـية فلسـطني وسـيلةً فعَّالـة أسرته أو إىل ضغوط املعيشة حاجة ؟؟ أال يصلح اجلهـاد 
ـــا ،لإلقــالع عــن التـــدخني بــني يـــدي رب  ورفــع مهـــم العقــول والنفقــات؟؟ أال يـــذكر العبــد موقفً

ُســأل عــن: ".... ،العــاملني َ ال ميلــك فيــه أن تــزول قــدماه حــىت ي ُ و ه َ ــب َ تَس َ اكْ ــن ْ ْ أَي ــن ــهِ مِ ِ ال َ ْ م ــن َ عَ ــيم ِ ف
 ُ ه قَ فَ   ؟؟".. كما روى الرتمذي يف احلديث احلسن الصحيح..أَنْـ

ـــا        ً مســك كــل منـــا اآلن ورقــة وقلم ُ ُخرج شـــهر لفلســطني ،لي لـــزِم  ،وليقــرر فيهــا كـــم ســي ُ ولي
در ذا القَ ـداوم عليـه ،نفسه  ُ ً  مث لي ِف بعـد ).. فهـو أحـب إىل هللا!(مهمـا كـان قلـيال ّ .. وال تسـو
تيــك املــال تنتظــر حــىت آخــر الشــهر فتعجــز عــن األداء؛ فالشــيطان لــن يــدعك.. فبــادر و  ،أن 

ْ  ،زميته ل ِ   ميزانك عند ربك.. وثقّ
        ٌ ن املال قد ال يصل إىل فلسـطني يف ظـل احلصـار الـدويل املفـروض اآلن  وال حيتجَّ أحد

نَّ املــال إلخواننــا بقــوة  وصـــدق  ،إمياننــاعلــى تــدفق األمــوال لألراضــي الفلســطينية؛ فـــوهللا ليصــّل
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ــذا املــال يف ســبيله: "  َ إخالصــنا  أننــا جناهــد  َّ إِنَّ ا َ ا و نَ َل ُ ــبـ ُ ْ س م ُ نـَّه َ يـ ِ ــد ْ ه نـَ ــا َل ينَ ِ وا ف ــدُ َ اه َ َ ج ين ِ ــذ الَّ َ و
نِنيَ  سِ ْ ح ُ َ اْلم ع َ   ."َلم

ال بد من مهم عالية.. ال بد من قلوب ونفوس تؤثر ثواب هللا على متـاع الـدنيا الزائـل..        
  واح تسعى للتجارة مع هللا...ال بد من أر 

ســرة.. و ألقــد         ُ يق مالـــه كلـــه يف ســـاعة الع ِ ـــاب أخـــرج أبـــو بكـــر الصــدّ خـــرج عمـــر بـــن اخلطَّ
ـــه..  ـــان مئـــات الرواحـــل بكـــل مـــا حيتاجـــه ركَّ نصـــف مال ـــز عثمـــان بـــن عفَّ .. ـــا مـــن متـــاعاوجهَّ

لقليل والكثري...          وجادت نفوس املؤمنني الصادقني 
  َّ؟!مان بن عفانعث امن من  
  َّ؟!عبد الرمحن بن عوف وأ ..عمر بن اخلطاب وأ ..أبو بكر الصديق امن من...  
  َّجيَُ  امن من ِ   ؟!!سرةز جيش العُ هّ
  َّ؟!!!اجلنة ييشرت  ا...من من  

  
ا: املقاطعة..   لثً

 أن تفرت مهم املسلمني يف الثبات علـى مقاطعـة اليهـود واألمريكـان واإلجنليـز. من املؤسف      
ر املســلمني: يف فلســطني ويف العــراق ويف أفغانســتان  ومــع أن جــرائمهم متواصــلة يف خمتلــف د

م! لون (إال من رحم هللا) على شراء منتجا قِب ُ   وغريها... إال أن املسلمني ما زالوا ي
ــار؟!!        ولســت أدري كيــف تســمح خنــوة املســلم أن يتعامــل مــع مــن يــذحبون إخوانــه ليــل 

ا.. أال توجـد يف النفـوس خنـوة جتـاه نـزف الـدماء الطـاهرة  ن املقاطعةمل تك إنحىت و  ـا شـرعي ً واجب
  صباح مساء؟!

 ،أثناء أزمة الرسوم املسـيئة لرسـول هللا  لقد حتمَّس الكثريون ملقاطعة البضائع الدمناركية      
ِعـــت قـــوائم الســـلع بكـــل الوســـائل.. ولكنـــين أســـأل: مـــا وزن البضـــائع الدمناركيـــة أصـــ الً يف ووزّ

ـــذكر لبضـــائع  ُ ا ســـهالً!.. فـــال وزن ي ً التعـــامالت التجاريـــة لعمـــوم املســـلمني؟! لقـــد كـــان اختبـــار
  الدمنارك يف االستعمال اليومي للفرد املسلم أو البيت املسلم..
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ـــدعَ        ُ كتلـــك الـــيت   ى املســـلمون ملقاطعــة منتجـــاتٍ أمــا االختبـــار احلقيقـــي الصــعب فهـــو أن ي
ــا أمريكــا أو بريطا ــا كــل تفاصــيل حياتنــا اليوميــة..  ،نيــا (أو إســرائيل!!) أســواقناتغــزو  وتغمــر 

ا.   صغرية كانت أو كبرية... مثل ذلك النوع من املقاطعة ال يصرب عليه إال الصادقون حق
  !!سنَّة.. ال بدعة      

أن تســمع مــن يصــف مقاطعــة املنتجــات األمريكيــة واإلســرائيلية.. ومــن أعجــب العجــب       
  ليت ال أصل هلا يف الشرع!!!لبدعة ا

هذا وهللا هو الوهن حقيقة!! كيف ميكن ملسلم أن يرى مثل هذا الرأي؟؟!! إن املقاطعة       
وعبــادة  ،وترتكــه مــىت شــئت.. بــل هــي ســنَّة نبويــة ،ليســت جمــرد أمــر مبــاح متارســه مــىت شــئت

ا إىل رب العاملني سبحانه وتعاىل.. وإليك الدليل من    :النيب سنَّة تتقرَّب 
لكثرة ما متـد بـه  ،كان بنو حنيفة يسكنون منطقة اليمامة اليت كانت تسمَّى (ريف مكة)       

ل" ِد بـين حنيفـة "مثامـة بـن أ ّ  ،مكة من الغـذاء واحلبـوب.. ويف العـام السـابع اهلجـري أسـلم سـي
ِ  مث أتــى مكـــة للعمــرة.. وأمـــام زعمــاء قـــريش أقســم قـــائالً: "ال َّ ا َ ــيكُ  الو ِ ْت ـــةُ َ بَّ َ ــةِ ح َ ام َ م َ ْ اْلي ـــن ِ ْ م م

 ُّ ِ ا النَّيب َ يه ِ نَ ف َْذ َ ىتَّ  َ ةٍ ح نَْط   ." رواه البخاريحِ
       ٌ لنســـبة لثمامـــة وقومـــه ســـوق ٌ  مـــع أن مكـــة  رُّ علـــيهم  ،رائجـــة ِ ـــد ح  –بـــال شـــك  -تُ األر

 له قـوم حيـاربون هللا ورســو  مل يتصـوَّر أن يتـاجر مــع –رضـي هللا عنــه  –الـوفرية.. إال أن مثامـة 
  .(حىت وإن كانوا يف مدَّة صلح احلديبية!)

َ وقـد أورد البيهقـي رمحــه هللا يف سـننه أن مقاطعــة مثامـة لقـريش طالــت: "...       ــحـىت ج ْ دَ هِ  ت
ــــن يكتــــب إىل مثامــــة خيَُ أ رحــــامهم يســــألونه فكتبــــوا إىل رســــول هللا  ؛قــــريش ِ إلــــيهم محــــل  يّل
  "..ففعل رسول هللا  ..الطعام
ــا لنهــاه عنهــا.. إال أنــه  رســول هللا  ولـو رأى        مل يتجــاوز يف مقاطعــة مثامــة لقــريش إًمث

ا لـه علـى مـا  وكـان سـكوته  ،فـأمر مثامـة بفـك احلصـار ،أن أشفق علـى قـريش ً يـه إقـرار عـن 
  من قول أو فعل أو تقرير.. كما عرَّفها أهل العلم. فعل؛ ذلك أن السنَّة هي ما ورد عنه 

ــا –إذن  –عــة فليســت املقاط       ً ا مباح ً ـــةأمـــر ـــا األمــة طغيـــان  ،.. بـــل هــي ســنَّة نبويَّ تواجــه 
ا. لسالح) وتردع ذلك العدو عن التمادي يف استباحة حرما ا املقاومة    عدوها (إن أعجز
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ل" رضـي هللا عنـه ومـا فيـه مـن دالالت        وشتَّان بني موقـف الصـحايب اجلليـل "مثامـة بـن أ
ت دينـه ،الـوالء الكامـل ألمتـه ـون عليـه قضـا أمتـه ودمــاء وحسـن الفقـه ألولـو ... وبـني مـن 

أو ثـــوب أو حـــذاء مـــن إنتـــاج أمريكـــي أو  ،أو مشـــروب اعتــاده ،إخوانــه يف ســـبيل وجبـــة شـــهيَّة
ا!!!!!يهودي بَّها وتعلَّق  َ اية العامل عند ترك هذه السلع اليت أح ه أن  ثتَ ك إذا حدَّ ُ ر عِ ُشْ   .. وي
ت الشـرع فقـطوكما ذكر       َّ ـق بضـرور بـل إنـه انعكـاس لعمـق  ، منذ قليل.. فـاألمر ال يتعلَّ

ومقياس حلرارة الدماء اليت جتري يف عـروقهم.. وسأضـرب  ،النخوة يف شخصيَّات مسلمي اليوم
  لك مثالً يدلُّك على واقعيَّة ما أقول:

ا)       ً ِ فاعتـدى  ،لو كنت يف بيتك ودخـل عليـك جـارك (حـىت لـو كـان مسـلم ّ لسـب عليـك 
وآذاك أمـــام زوجـــك وأوالدك.. ومل تـــتمكَّن أنـــت مـــن الـــرد عليـــه لســـبب أو آلخـــر..  ،والضـــرب

ا  –وكــان هــذا يف أول اليــوم... أفتطيــب نفســك  ً جــر أن تشــرتي منــه  –لــو كــان جــارك هــذا 
 َ   شاء يف آخر اليوم؟!!!طعام الع

امــك مبخالفــة الســنَّة!!!) هــل جيــرؤ أحــد علــى لومـــك        ْ إذا قاطَ (أو ا ــع ه وأمـــرت أوالدك تَ
  بعدم الشراء منه...؟!!

نــك افـذبح زوجـك وأبنـاءك. وأه ،ودخـل عليـك ،أفرأيـت إن كـان جـارك هـذا غـري مســلم      
دارك!! ويف حلظة واحدة وجـدت نفسـك يف العـراء..! وأنـت  وسرق مالك... بل أخرجك من

... وبينمـا أنـت هــائم وأن تسـتعيد حقـك ،أن تثـأر لنفسـك –لسـبب أو آلخـر  –ال تسـتطيع 
يت متجـــره فتبتـــاع منـــه مـــا يســـدَّ  علـــى وجهـــك يف الطرقـــات إذ أدركـــك اجلـــوع.. أميكنـــك أن 

  جوعك؟! أيقبل عاقل هذا األمر...؟؟!!
إن التفسري الوحيد لكوننا ال نـزال نشـرتي منتجـات اليهـود واألمريكـان واإلجنليـز هـو أننـا       

ن الـذين يف فلسـطني إ ط العقيـدة الـذي جيمعنـا وال حنـ ،خـوة لنـا فعـالً ال نشـعر حقيقـة  س بـر
وسـجود إللـه واحـد  ،واجتاهنـا حنـو قبلـة واحـدة ،وال نتذوق اجتماعنا حول كتـاب واحـد ،م

  سبحانه وتعاىل... 
تلك الروابط من يبيع ويشرتي من أعدائنا مع ضراوة احلرب بيننـا  كلَّ   قَ تذوَّ ال ميكن أن ي      

  وبينهم.
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ر لشرائها منهم؛ لعدم وجـود بـديل  أ       أعلم أن هناك بعض املنتجات الضروريَّة اليت نُضَط
خر الصناعي والتكنولوجي!!).. ولكن مثل  ل إال نسـبة هلا (بسبب  ِ هـذه املنتجـات ال تُشـّك

ب الضــرورات ،قليلــة مــن إمجــايل مــا نشــرتي مــن أعــدائنا ــا يف  وال  ،واألغلــب ال يــدخل إطالقً
  يف رسالة خاصة). االحتياج! (وقد فصَّلت الكالم حول املقاطعة وضوابطها يقرتب من حد

ت أعـــداء األمـــة فقـــد  ،الـــبعض يف جـــدوى املقاطعـــة كَ وإذا شـــكَّ        ثريهـــا علـــى اقتصـــاد و
 ْ ب األوىل أن  ملــس اجلميــع األثــر البليــغ ملقاطعــة الــدمنارك عنــدما التفَّــت حوهلــا األمــة.. فمـــن 

ع من يستبيحون قاَط ُ ار! ي ر املسلمني ودماءهم وأعراضهم ليل    د
                                                                  

  
ا: ال ً   :ءدعارابع

ا الــدعاء لــيس  ً اأمــر ً كمــا أنــه يف قضــية فلســطني..   هامشــي ا اختيــار ً إن شــئنا  ؛لــيس أمــر
ٌ أكيـد مـن الـدعاء ركـن أسـاس مـإن .. كـالوإن شئنا تركنـاه..   قمنا به ن أركـان النصـر.. وسـبب

ا، ومـــا يـــ رســـول هللا . ومـــا تـــرك أســـباب التمكـــني. خـــرت ئالـــدعاء أبـــدً س منـــه قـــط، مهمـــا 
ً  أشــــدَّ   عظــــم اخلطــــب.. وكــــان أو اإلجابــــة، ومهمــــا طــــال الطريــــق ً ورجــــاء مــــا يكــــون دعــــاء

ــه، ويرجــ ا وابتهــاالً عنــد مواقــف الضــيق والشــدة.. يفــزع إىل ربــه، ويطلــب عونَ ه وخشــوعً و مــددَ
ه.. ييدَ مه  سائريف و  .يف األحزاب..و يف أحد.. و يف بدر..  رأينا ذلك و   .. أ

ٍ ال يتوقف..    وفلسطني حتتاج إىل دعاء ال ينقطع، ورجاء
o فتقصِ يهودية من أدراك أن طائرة ف،  َ ُص ي  ..؟؟قصفُها بدعائك دُّ فَـ
o  ُ ً ي ا يهود ُ  ،ر يف الظالمبَّ دَ من أدراك أن خمطًط ْ في َ ح  ..؟؟ئكط بدعاب
o  ا أطلــــق حجــــارًة أو رصاصــــة فأصــــابت و ً ً فلســــطيني مــــن أدراك أن شــــا

  .. ؟؟هدفها بدعائك
ِ دعاء  ال بد من ل ُ ٍ م ّ   ليلة..اليوم و ال على مدارمستفيض متكرر  ح
 ..دعاء يف القنوت ويف السجود 

  يقني يف اإلجابة.. معدعاء 
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 ..س  دعاء ليس فيه عجلة وال 

  ر  عز وجل..وتضرع وانكسا ،حضور للقلبدعاء مع 

  ون األوقات ون املال احلالل، ويتحرَّ يتحرَّ  مؤمننيدعاء من
 ون األحوال الشريفة..الفاضلة، ويتحرَّ 

 ..دعاء يف جوف الليل وقبل الفجر 

 وأهل املسجد.. ،وأهل العمل ،دعاء جيتمع فيه أهل البيت.   
  

ا: العودة إىل هللا ً    :خامس
ــمجعــل هللا عــز وجــل قضــية فلســطني         ً ــ اقياس تســقط يف بــراثن هــي ف.. إلميــان األمــة ادقيقً

ً  -االحـــتالل  ومل  ،وفقـــدوا هـــويتهم ،إذا ابتعـــد املســـلمون عـــن ديـــنهم - كـــان هـــذا االحـــتالل  أ
ـم ـا   ..يتبعـوا شـرع ر ومتســكوا  ،اإلســالم إذا عـاد املسـلمون إىل ديـنهم سـلطانتعـود إىل كمــا أ

ــم وســنة نبــيهم  ملقاومــة لالحــتالل، وحلظــات النضــال واجلهــاد لحظــات ارتفــاع اف.. بشــرع ر
فهذه إشارة إىل غياب الدين من أما إذا ظهر االستسالم واخلنوع  ..والقوة هي حلظات اإلميان

  حياة املسلمني..
ال يسـتقيم أن يرفـع املسـلمون فـعـودة كاملـة غـري مشـروطة إىل هللا عـز وجـل.. ال بد مـن        

ـــيهم فلســـطني عيـــدن يأيـــديهم إىل هللا عـــز وجـــل يدعونـــه أ ـــبالء ،إل وهـــم ال  ..وأن يرفـــع عنهـــا ال
 ً ً  ،يقدمون عمال ً  ،وال يركبـون خـيال ـ ،وال يتمسـكون بقـرآن ،وال يرفعـون سـيفا ُ  ،ةنَّ وال حيفظـون س

ِ هم ودواءهم وسالحهم، وال حيَُ ءوال ينتجون غذا ُ ّك م..م   ون شرع هللا عز وجل يف حيا
ـو         لَّ ِ ـةٍ إىل لن يتغري حالنا من ذ إال إذا  ..إىل متكـني ة، ومـن ضـعف إىل قـوة، ومـن هـوانٍ زَّ عِ

ُ  قنا شرعه،اصطلحنا مع ربنا، وطبَّ  ْ وتـ ـظُ وأخرجنـا الـدنيا مـن قلوبنـا، وعَ  ،ا من ذنوبنـانَ بـ َ ت اجلنـةُ م
  يف عقولنا..

َ  ساعتَها.. ستصبح كلُّ  ا لقضية فلسطني.. ةٍ نَ كَ حركة وكل س ً   يف حياتنا دعم
 ـــ َ ُ وصـــيامنانا يف مجاعـــة و التُ ستصـــبح ص نـــا للقـــرآن وذكـــر ومجيـــع شـــعائر  ..قراءتُ

ا لفلسطني.. هاصبح كلُّ تسديننا وطاعاتنا...  ً  دعم
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 يصـــــبح بـــــر الوالـــــدين وصـــــلة الـــــرحم ورعايـــــة اجلـــــار وحفـــــظ الطريـــــق وعـــــون وس
ً  ستصبح كلها وسائر أخالق املؤمنني... ..امللهوف  ا لفلسطني..دعم

  ملعـــروف والنهـــي عـــن املنكـــسوكـــذلك  ،وتعلـــيم النـــاس اخلـــري ،ريصـــبح األمـــر 
ا يصبح كل ذلك س ..ودعوة اآلخرين إىل الفضيلة ً أيضً    .ا لفلسطني..دعم

نـــا  ســـن  فلســـطنيمتواصـــل لدعـــم إىل  - تفاصـــيلهاكـــل ب -وهكــذا تتحـــول حياتُ يـــوم حيُ
م    واالعتصام حببله املتني. ،املسلمون العودة إىل ر

.. و إن          ً ستعود ي هقضية فلسطني قضية إسالمية متامًا يف  إىل اإلسـالم واملسـلمني حتما
ميوم م ُ  ..، ولكن املهمن األ    :.. أو قل؟!عيدهامن الذي سي

ُ  ..من الذي سيعود إىل هللا   ليه فلسطني؟!!إعيد هللا في
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  ..كلمة أخرية
  

ـــلَّ  ،علـــى املســـلمني العمـــل       َ  إال علـــى مـــا ولـــيس علـــيهم النتيجـــة.. وال حياســـبنا هللا عـــزَّ وج
  وال يسألنا: هل حتققت النتيجة من وراء ذلك العمل أم ال.. ،قدَّمنا من عمل

لشواهد على ذلك وسرية الرسول          وصفحات التاريخ مألى كذلك: ،مألى 
  ــة ا ومسيَّ ً ســر ــرِم  مــا شــهيدين يف  ،مــن األجــر –رضــي هللا عنهمــا  –مــن حيَ وقــد لقيــا ر

 لإلسالم؟؟ مكة قبل أن يتحقق أي نصر
 ا مـــن األجـــر ً صـــعب ُ ومعـــه ســـبعون مـــن  ،وقـــد استشـــهد يف "مصـــيبة أحـــد!" ،مـــن حيـــرم م

ا ً ــم مــا رأوا نصــر ــا مــن منزلــة الشــهادة مــع أ ً بــل  ،أفاضــل الشــهداء... مــن حيــرمهم مجيع
ملسلمني؟!  قضوا حنبهم والقرح حييط 

  بـن عــدي وحــرام بـن ملحــان وغريمهــا.. ممـن قضــوا يف كــوار َ ــب ْ ي َ بـ ث وأزمــات مـن حيــرم خُ
ِ النظــــر عــــن  ملســــلمني.. مــــن حيــــرمهم مــــن أجــــورهم وقـــد أدَّوا مــــا علــــيهم بغــــضّ مـــرَّت 

 النتائج؟؟!
 ــل: مــن حيــرم عمــاد الــدين زنكــي ونــور الــدين حممــود مــن األجــر.. وقــد لقيــا  ،... بــل قُ

ما قبل أن ير نصر املسلمني وحتريـر أرض فلسـطني؟؟!.. مـن حيرمهمـا مـن األجـر  ،ر
ا اجل  يل الذي خرج منه صالح الدين بعد ذلك؟!!وقد أعدَّ
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ا        ِدً ّ ظـرف احلـرج الـذي وخاصـة يف مثـل هـذا ال ،هذه قضية ال بد أن يفقهها املسلمون جي
ــا.. ذلــك أن الــبعض قــد يقــول: إن حكومــة محــاس لــن  متــرُّ بــه فلســطني وحكومــة محــاس حالي

وستســقط عــاجالً أو  تصــمد حتــت وطــأة الضــغوط واحلصــار املفــروض مــن اخلــارج والــداخل..
ـدي يف تغيـري النهايـة  ـا إلحيائهـا وتقويتهـا لـن جتُ ً آجالً.. ومن مثََّ فجهود الدعم اليت نسـعى مجيع

اية الطريق   !!البائسة اليت تنتظر تلك احلكومة يف 
ــب         طاَل ُ يف ضـوء املفهـوم املهــم الـذي ال جيــب أن يغيـب عـن عقــل املسـلم ووجدانــه (أنـه م

ميكننــا أن نقــول: حــىت لــو ســقطت حكومــة محــاس.. أيــؤثر ذلــك علــى  يجــة)لعمــل دون النت
 عملك  عزَّ وجـلَّ؟!.. لقـد الم هللا املـؤمنني يـوم قعـدوا عـن القتـال إلشـاعة مقتـل الرسـول 

ــ ا:وخــاطبهم حمُ ً ر ِ ُ " ّذ ْ ق ــاتَ أَو َ ــإِنْ م ُ أَفَ ــل ُ ــهِ الرُّس ِ ل ْ ب ْ قَـ ــن ْ مِ ــت َل ــدْ خَ ــوٌل قَ ُ س َ ــدٌ إِالَّ ر ــا حمَُمَّ َ م َ ْ و ــتُم ْ بـ َل قَ َ انْـ ــل ِ ت
ين ِر ُ الشَّاكِ َّ ِزي ا ْ َج ي َ س َ ا و ئً ْ يـ َ شَ َّ رَّ ا َضُ ْ ي ن َل هِ فَـ ْ ي َ بـ ِ ق ى عَ َل ْ عَ ِب ل قَ نـْ َ ْ يـ ن َ م َ ْ و م ابُِك قَ ى َأعْ َل   "..عَ

ُ رضي هللا عنـه         يق ِ فقـرَّر احلقيقـة اخلالـدة يـوم مـات رسـول  ،واعتمد على هذه اآلية الصدّ
ا قــد مــات وخاطــب األمــة ،لفعــل هللا  ــدً ا فــإن حممَّ ــدً ومــن كــان  ،قــائالً: "مــن كــان يعبــد حممَّ

  يعبد هللا فإن هللا حيٌّ ال ميوت..".
سـقطت (نسـأل هللا  أنت تعمل  ال حلماس.. وسـواء علـى حكومـة محـاس أقامـت أم        

.. الـذي يراقـب أعمالنـا ـلَّ َ لطبع!) فـنحن نعمـل  عـزَّ وج ال علـى  وجيازينـا عليهـا ،هلا الثبات 
  النتائج اليت ترتتب عليها.

أمــا النصــر والتمكــني لإلســالم واملســلمني (يف فلســطني ويف غريهــا...) فهــذا مــن شــأنه         
   يت به كيفما يشاء.. ومىت يشاء. –سبحانه وتعاىل  –وحده 
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  خامتة..
  

  أكرر ما بدأت به هذه الصفحات:        
ســن الكــالممــا أســهل الكــالم.. ومــا أصــ وجييــد إظهــار التعــاطف  ،عب العمــل.. كــل النــاس حيُ

  اللفظي.. أما العمل فال يقوى عليه إال الصادقون: 
" ْ م ُك ـــوِب ُل ِ قُـ ـــانُ يف ميَ ِ ْ لِ اإل خُ ـــدْ َ ـــا ي مَّ َل َ ا و نَ ْ م ـــَل ْ ـــوا َأس ْ قُوُل ـــن َلكِ َ ـــوا و نُ ِ م ْ ْ تـُؤ ْ َمل ـــل نَّـــا قُ َ ُ آم اب َ ـــر َعْ ْ ـــتِ األ إِنْ قَاَل َ و

 َ ر َ َ و َّ وا ا ُ يع ٌ تُطِ يم َحِ ٌ ر َ غَفُور َّ ا إِنَّ ا ئً ْ يـ ْ شَ م ُِك ال َ م ْ َأعْ ن ْ مِ م تُْك ِ ل َ ُ الَ ي ه وَل ُ ـوا  *س نُ َ َ آم ين ِ ـذ ـونَ الَّ نُ مِ ْ ؤ ُ َا اْلم إِمنَّ
ُ ال م ُ ئِكَ ه ِ أُوَل َّ يلِ ا ِب َ ِ س ْ يف م هِ فُسِ أَنْـ َ ْ و م ِِ اهل َ و ْ َم ِ وا  دُ َ اه َ ج َ وا و ُ ب َ ْ ر َ ْ يـ هِ مثَُّ َمل ِ ول ُ س َ ر َ ِ و َّ ِ ِ َ صَّاد   ". قُون

اهـــدينأو  ،ن جيعلنـــا مـــن الصـــادقنيأنســـأل هللا عـــز وجـــل          ن حيـــرر أو  ..ن جيعلنـــا مـــن ا
ـــاأو  ..فلســـطني كاملـــة ن يـــربط علـــى قلـــوب أو  ..ن ينصـــر املســـلمني ىف مشـــارق االرض ومغار

ت املوحـــدينأو  ..ناهـــديا ُ أو  ..ن يرفـــع را ـــن ي ِ ُ أو  ..ســـالم واملســـلمنياإل زَّ ع َ رِ ن ي ـــ نـــا احلـــقي ا حق
َ ويرزُ  ُ أو  ،تباعهاا نَ قـ َ رِ ن ي ً نَ يـ طال    ..جتنابهاويرزقنا  ،ا الباطل 

ُ أنســأله ســبحانه وتعــاىل كمــا           َ ن يـ ِ ف َ قّ ــه ُ أو  ،ا ىف ســننهنَ َ ن يـ ِ ع َ ّل ــم ن ينفعنــا مبــا أو  ،ا مــا ينفعنــانَ
َ علَّ     ..ذلك والقادر عليه نه ويلإ ..انَ م

لعباد.....إ ..إىل هللا يوأفوض أمر  ،فستذكرون ما أقول لكم   ن هللا بصري 


